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LIJST VAN DE AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS 
 
APW Average production worker (gemiddelde productie-arbeider) 
BBP  Bruto binnenlands product 
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BS Belgisch Staatsblad 
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FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
FOREM Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi 
GBI Globaal belastbaar inkomen 
GGMMI Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 
GREB Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 
GRS Geïntegreerde richtsnoer 
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
ICT Informatie- en communicatietechnologie 
IGU Inkomensgarantie-uitkering 
INR Instituut voor de nationale rekeningen 
KMO Kleine of middelgrote onderneming 
KUL Katholieke Universiteit Leuven 
MAF Maximumfactuur 
n.b. niet beschikbaar 
NAP Nationaal actieplan 
NBB Nationale Bank van België 
NHP Nationaal hervormingsprogramma 
NIS Nationaal Instituut voor de Statistiek 
NVR Netto vervangingsratio 
NWWZ Niet-werkende werkzoekenden 
OCM Open coördinatiemethode 
OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
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PSBH Panel Survey of Belgian Households 
PWA  Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
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RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
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UA Universiteit Antwerpen 
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INLEIDING  
 

Naast deze synthese en aanbevelingen omvat het onderhavige verslag van de Hoge Raad voor de 

Werkgelegenheid (HRW) drie delen. Het eerste behandelt de recente ontwikkeling van de 

arbeidsmarkt in België, met inbegrip van bepaalde institutionele aspecten die de Raad bijzonder 

belangrijk acht, zoals het beleid voor de activering van het zoekgedrag naar werk. In het licht 

van de actualiteit vond de Raad het nuttig het tweede deel van dit verslag te wijden aan een 

voorstelling van de nieuwe Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS). Sinds ze werd ingevoerd 

in 1997, heeft deze strategie het arbeidsmarktbeleid in België en in de andere lidstaten in grote 

mate bepaald, niet enkel doordat ze een geheel van gemeenschappelijke richtsnoeren bevat, 

maar ook doordat ze de nationale ervaringen en de dialoog tussen de Europese partners 

valoriseert. De huidige hervorming, die de Europese werkgelegenheidsstrategie integreert met 

de globale richtsnoeren voor het economisch beleid, moet de samenhang van het geheel 

versterken, teneinde een nieuw elan te geven aan de Lissabon-strategie. Tot slot heeft de Raad, 

zoals in elk jaarverslag, een thema met een specifiek belang voor de arbeidsmarkt nader 

onderzocht. Na de kenmerken van de niet-actieve bevolking op arbeidsleeftijd in 2002, 

onderwijs en opleiding in 2003 en de eindeloopbaanproblematiek in 2004, wenste de Raad dit 

jaar te onderzoeken op welke manier werken in België financieel gewaardeerd wordt. Voor dit 

project steunde de Raad niet enkel op zijn eigen analyses, maar eveneens op de resultaten van 

simulaties die hij in het kader van een specifiek onderzoekscontract liet uitvoeren door het 

Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de Universiteit Antwerpen. De resultaten van het geheel 

van deze werkzaamheden worden toegelicht in het derde deel van dit verslag. Dit onderzoek 

vormt overigens een van de bijdragen van de Raad aan de evaluatie van het Belgische 

werkgelegenheidsbeleid in het kader van de EWS. 

 

I. RECENTE ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSMARKT 
 

Sinds de invoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie in 1997 werden er in België meer 

dan 280.000 banen gecreëerd, waarvan zowat 207.000 alleen al in de particuliere sector. 

Hierdoor steeg de werkgelegenheidsgraad van 57 pct. in 1997 tot 60,4 pct. in 2004. Deze 

toename volstond echter niet om het gemiddelde niveau van onze buurlanden (66,7 pct.) of van 

de Europese Unie (EU25) (63 pct.) te bereiken. Het tijdens deze periode gevoerde 

werkgelegenheidsbeleid, waarover de HRW bij gelegenheid reeds verschillende adviezen heeft 

geformuleerd, heeft bijgedragen tot een meer arbeidsintensieve economische groei. Het 

vermogen van de Belgische economie om banen te creëren, blijft niettemin geringer dan dat van 

de beter presterende EU-landen.  

 

In 2004 werden er in België zowat 28.000 banen gecreëerd, zodat de werkgelegenheid met 

0,7 pct. toenam. Dit ritme zou in 2005 gemiddeld behouden blijven, ondanks een vertraging in 

de loop van het jaar in het spoor van de teruggang van de activiteit. Rekening houdend met het 

einde 2004 bereikte overloopeffect, zouden er zo in 2005 34.000 nieuwe banen gecreëerd 

worden. De werkgelegenheidsgraad zou aldus stijgen van 60,4 pct. van de bevolking op 

arbeidsleeftijd naar 60,6 pct. in 2005. 
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De beroepsbevolking, waarvan het verloop zowel afhangt van de toename van de bevolking op 

arbeidsleeftijd als van de stijging van de activiteitsgraad, zou in 2005 aanzienlijk toenemen, tot 

4,85 miljoen mensen. Omdat dit bijkomende arbeidsaanbod maar ten dele wordt opgevangen 

door de vraag naar arbeidskrachten, zou het aantal werkzoekenden in 2005 met 

17.000 eenheden stijgen. Uitgedrukt in procenten van de beroepsbevolking zou de 

geharmoniseerde werkloosheidsgraad aldus toenemen van gemiddeld 8,6 pct. in 2004 tot 8,7 pct. 

in 2005. 

 

De Belgische arbeidsmarkt vertoont grote verschillen tussen en binnen de gewesten. De 

verschillen inzake werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden zijn zeer aanzienlijk en zijn de 

afgelopen jaren nog toegenomen. Met een werkgelegenheidsgraad van 64,0 pct. in 2004 (tegen 

61,9 pct. in 1999), doet Vlaanderen het iets beter dan het Europese gemiddelde. In Wallonië en 

Brussel beloopt deze ratio respectievelijk 55,5 pct. (tegen 55,0 pct. in 1999) en 55,4 pct. (tegen 

53,6 pct. in 1999). Op dezelfde wijze beliep de geharmoniseerde werkloosheidsgraad in 2004 

nauwelijks 4,5 pct. in Vlaanderen (een vermindering met 1,1 procentpunt t.o.v. 1999), terwijl 

hij 11 pct. bedroeg in Wallonië (een daling met 1,5 procentpunt sinds 1999) en 13,6 pct. in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ofwel een daling met 2,4 procentpunten sinds 1999). Niettemin 

was de stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden, op basis van de administratieve 

gegevens, in 2004 bijzonder sterk in Vlaanderen. Dit is meer bepaald het gevolg van de opname 

in deze statistiek van de - in Vlaanderen relatief talrijker - door de Plaatselijke 

Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) tewerkgestelde werklozen, die voordien van een 

vrijstelling genoten. Bovendien werden de nieuwe werklozen ouder dan 50 jaar, die vanaf juli 

2002 beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, in Vlaanderen pas vanaf augustus 2004 in 

de statistieken van de werkzoekenden opgenomen, terwijl dat in Wallonië vanaf de 

inwerkingtreding van de maatregel gebeurd is naarmate er werkzoekende werklozen bijkwamen. 

De werkzoekenden van jonger dan 25 jaar, die als eersten en het sterkst getroffen werden door 

de conjuncturele omslag, konden ook als eersten weer profiteren van de heropleving van de 

activiteit. Voor deze categorie lopen de ontwikkelingen in Vlaanderen en Wallonië vanaf begin 

2004 vrijwel gelijk: in de beide gewesten valt een uitgesproken daling van de jeugdwerkloosheid 

waar te nemen. Er kan niet worden uitgesloten dat deze afname versterkt werd door de 

hervorming van de activering van het zoekgedrag naar werk, die vanaf begin 2004 werd 

aangekondigd en die vanaf juli van kracht werd voor werklozen van jonger dan 30 jaar. 

 

Om de werkgelegenheidsgraad op te voeren, meent de Raad dat het noodzakelijk is om de 

trendmatige groei van de Belgische economie te vergroten - onder meer door de 

investeringen aan te moedigen in onderzoek en ontwikkeling, in opleiding en in levenslang 

leren - en de arbeidsintensiteit van de groei nog te verhogen. Daartoe moet verder worden 

toegezien op een strikte beheersing van de arbeidskosten, door middel van een verantwoord 

loonbeleid en - desgevallend met inachtname van de budgettaire beperkingen - van verdere 

lastenverlagingen die eerst en vooral gericht moeten worden op groepen waarvan een 

duurzame integratie op de arbeidsmarkt problematisch blijkt.  
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In de tweede plaats dient de werking van de arbeidsmarkt verder te worden verbeterd, 

onder meer om de problemen bij het afstemmen van arbeidsaanbod en -vraag te verhelpen. 

Nog te veel vacatures raken niet ingevuld omdat ter plaatse geen mensen met de geschikte 

competenties kunnen worden gevonden. In dat verband hebben de vroegere studies van de 

Raad aangetoond dat een betere afstemming van aanbod en vraag enkel kan worden 

gerealiseerd door de nodige voorwaarden te scheppen voor een grotere (geografische en 

professionele) mobiliteit en een betere toegang tot initiële en voortgezette 

beroepsopleidingen voor iedereen, waarbij wordt toegezien op de strikte toepassing van het 

gelijkekansenbeleid. Het verhogen van de kansen voor werkzoekenden om een opleiding en 

efficiënte begeleiding te krijgen, verdient hierbij de prioriteit. 

 

Met betrekking tot de versterking van het arbeidsaanbod, een van de structurele 

hervormingen waarvoor de Raad voortdurend heeft gepleit en waarvan de urgentie steeds 

duidelijker wordt, waarschuwt de Raad tegen een al te kortzichtige benadering. Hoewel de 

bevolking op arbeidsleeftijd de afgelopen jaren nog aanzienlijk is toegenomen, tonen de 

demografische prognoses immers aan dat deze ontwikkeling zal verzwakken en vervolgens 

zal worden omgekeerd. Het is bijgevolg noodzakelijk om de momenteel 

ondervertegenwoordigde groepen in de beroepsbevolking, met name 55-plussers, 

allochtonen, personen met een handicap, laaggeschoolden, vrouwen en jongeren, extra te 

mobiliseren. Daartoe dient de keuze om te werken steeds financieel te worden beloond, wat 

vandaag, zoals blijkt uit de analyse van de Raad in het derde deel van dit verslag, niet altijd 

het geval is. Een en ander werd reeds geïllustreerd in het HRW-verslag 2004, waarin de 

eindeloopbaanproblematiek werd onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de huidige 

regelgeving elementen bevat die zowel de werkgevers als de werknemers financieel 

aanmoedigt tot het voortijdig vertrek van 55-plussers. Tevens toonde de Raad aan dat er te 

veel - vooral oudere - werknemers zijn die onvoldoende bijscholing genieten om hun 

vaardigheden te actualiseren of om hun beroepsloopbaan te heroriënteren. Zij worden 

uitgestoten uit de arbeidsmarkt omdat hun productiviteit in de uitgeoefende functie 

onvoldoende is om de loonkosten te verantwoorden. Dit sterkt het pleidooi van de Raad ten 

voordele van investeringen in menselijk kapitaal. 

 

Rekening houdend met de respectieve huidige situaties van de drie gewesten en de 

demografische vooruitzichten, is het waarschijnlijk dat Vlaanderen als eerste 

geconfronteerd zal worden met de vermindering van het aanbod van arbeidskrachten en 

aldus met de afname van zijn groeipotentieel. Het is dus in ieders belang om de mobiliteit 

van de werknemers en werkzoekenden tussen de gewesten en gemeenschappen aan te 

moedigen. Alle mogelijke maatregelen in die richting dienen te worden aangemoedigd 

(gegevensuitwisseling tussen de publieke tewerkstellingsdiensten, taalopleidingen, 

verbetering van de communicatienetwerken, kinderopvang tijdens de werkuren, enz.). De 

Hoge Raad stelt daartoe met voldoening vast dat de diverse gewest- en gemeenschapsregeringen 
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begin 2005 het samenwerkingsakkoord betreffende de interregionale mobiliteit van de 

werkzoekenden terug hebben ondertekend en geactualiseerd.  

 

Het is noodzakelijk rekening te houden met de verschillende uitgangssituaties, ook bij de 

formulering en de toepassing van het arbeidsmarktbeleid. Het is ook uiterst belangrijk dat 

iedereen zich aan de gemeenschappelijke regels houdt en ervoor zorgt dat deze eenvormig 

worden toegepast. De Raad beveelt aan de samenwerking tussen de verschillende 

institutionele actoren op de arbeidsmarkt te versterken, uiteraard met eerbiediging van de 

respectievelijke bevoegdheden en van de strategieën en de werkwijzen die eigen zijn aan 

elke instelling.  

 

Sinds de invoering in juli 2004 van de hervorming inzake de activering van het zoekgedrag, is de 

samenwerking tussen de verschillende tewerkstellingsdiensten effectief toegenomen. Zoals 

voorzien in het nieuwe samenwerkingsakkoord, voeren de publieke tewerkstellingsdiensten het 

activeringsbeleid uit, terwijl de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) belast is met de 

evaluatie op individuele basis van de geleverde inspanningen om werk te zoeken. Naast de 

informatie afkomstig van o.m. de publieke tewerkstellingsdiensten, versterkt de hervorming de 

middelen van de RVA om eigen gegevens in te zamelen door te voorzien in een reeks verplichte 

gesprekken tussen de werkzoekende en een RVA-ambtenaar. Dit nieuwe kader leidt tot een meer 

coherente follow-up van de werkzoekenden aangezien de procedures van de verschillende 

instellingen nu beter op elkaar zijn afgestemd, hetgeen zou moeten bijdragen tot een grotere 

doeltreffendheid. 

 

De Raad onderstreept het belang van de invoering van dit plan ter activering van het zoeken 

naar werk. Het succes ervan hangt onder andere af van de mate waarin alle partijen hun 

verbintenissen, meer bepaald inzake de begeleiding van de werkzoekenden, zullen 

nakomen. In dat opzicht is het wenselijk dat deze procedure na verloop van tijd wordt 

gecoördineerd met de programma's van de publieke tewerkstellingsdiensten op lokaal 

niveau.  

 

Deze procedure is een nuttig instrument voor de responsabilisering van de verschillende 

partijen - namelijk de werkzoekende, de gewestelijke publieke tewerkstellingsdiensten en 

de RVA -, in hun gezamenlijke opzet de werkzoekende te integreren in de arbeidsmarkt of 

terug aan het werk te krijgen. Daarom is de Raad van oordeel dat aangaande deze 

hervorming een bijkomende communicatie-inspanning geleverd zou kunnen worden, 

bijvoorbeeld door middel van een campagne over de rechten en de plichten van de 

werklozen die door de verschillende betrokken instellingen wordt gecoördineerd. De Raad 

verheugt zich overigens over het feit dat er vanaf de invoering van de hervorming een 

wetenschappelijke evaluatie werd gepland en moedigt de overheden aan om deze praktijk 

systematisch toe te passen, wat de doeltreffendheid kan verhogen en het 

werkgelegenheidsbeleid kan stroomlijnen. 
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De Raad erkent dat dit project, gelet op zijn omvang, gespreid in de tijd dient te worden 

uitgevoerd. De keuze om per leeftijdsgroep te werken, waardoor eerst de jongste 

leeftijdsgroepen beoogd konden worden, beantwoordt aan een logica van prioritaire 

integratie waar de Raad mee akkoord gaat, ook al geven bepaalde gewesten de voorkeur aan 

een andere aanpak. Volgens de logica van zijn vorige adviezen en andere onlangs door de 

regering getroffen maatregelen wenst de Raad dat na de evaluatie de opportuniteit om deze 

aanpak uit te breiden naar alle werkzoekenden, dus ook de 50-plussers, onderzocht zou 

worden. 

 

II. DE HERNIEUWDE LISSABON-STRATEGIE 
 

De ambitie van de Europese werkgelegenheidsstrategie, die in 1997 werd ingevoerd, bestond er 

eerst en vooral in om de werkloosheidsgraad te verminderen via de coördinatie van de 

verschillende nationale beleidslijnen inzake werkgelegenheid. In 2000 heeft de Europese Unie in 

Lissabon een strategisch doel voor het komende decennium vastgelegd: "de meest concurrerende 

en dynamische kenniseconomie van de wereld worden die in staat is tot duurzame economische 

groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang, met respect voor het 

milieu". De Strategie werd bedacht om de Unie in staat te stellen opnieuw te komen tot een 

toestand van volledige werkgelegenheid en om de samenhang te versterken. Zij is een 

"overkoepelende strategie" die een geheel van beleidsdomeinen samenbrengt en die 

onderstreept dat alle beleidslijnen onderling moeten overeenstemmen. De EWS blijft echter een 

convergentieproces dat onafhankelijk is van het economische beleid. Vanaf 2003 echter werden 

de verschillende economische beleidscycli gestroomlijnd en op elkaar afgestemd, toen de 

politieke richtsnoeren en de aanbevelingen aan de lidstaten inzake het macro- en micro-

economisch beleid en inzake de werkgelegenheid op hetzelfde ogenblik werden aangenomen.  

Om het beheer van de Lissabon-strategie te verbeteren en om de toeëigening door de 

verschillende lidstaten te vergemakkelijken heeft de Europese Unie in 2005 de Strategie herzien 

en toegespitst op groei en werkgelegenheid en heeft zij de follow-upprocedure vereenvoudigd en 

gestroomlijnd. 

 

De werkgelegenheidsrichtsnoeren en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid, 

goedgekeurd tijdens de Europese top van 16 en 17 juni 2005, zijn momenteel geïntegreerd in één 

enkel document (er wordt voortaan dan ook gesproken van de "geïntegreerde" richtsnoeren) wat 

de vastlegging van de politieke prioriteiten vergemakkelijkt en de leesbaarheid verbetert. In zijn 

vorige aanbevelingen heeft de HRW het belang van een economische omgeving die gunstig is 

voor de werkgelegenheid reeds herhaaldelijk onderstreept, aangezien de groei van de 

werkgelegenheid op zijn beurt de toekomstige groei en het toekomstige welzijn alleen maar 

kan versterken. Het is echter van het grootste belang om de eigen specifieke kenmerken te 

behouden en het evenwicht tussen het werkgelegenheidsbeleid en het economische beleid 

te bewaren: de vooruitgang moet in twee richtingen en tegelijkertijd worden geboekt. Dat is 

bijzonder belangrijk in ons land waar de stappen die werden ingevoerd voor de coördinatie 
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van het werkgelegenheidsbeleid en het economische beleid de regionale dimensie 

overschrijden.  

 

Overigens mag de voorrang die aan groei en werkgelegenheid wordt verleend de andere 

dimensies die door de Europese Raad naar voren worden gebracht, namelijk de 

milieudimensie en de sociale insluiting, niet in het gedrang brengen. De invoering van een 

concurrerende en dynamische kennismaatschappij moet ook ten dienste staan van de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en sociale samenhang. Bijgevolg zouden van elke 

uitgevoerde maatregel de milieu-effecten en de gevolgen voor de sociale insluiting geëvalueerd 

moeten worden. 

 

In het kader van het nieuwe coördinatieproces wordt aan alle lidstaten gevraagd om in hun eigen 

nationaal meerjarenprogramma voor hervormingen hun doelstellingen en prioriteiten voor groei 

en werkgelegenheid te bepalen, en de middelen die zij willen aanwenden om deze doelstellingen 

te behalen. In België dragen de gewesten hiertoe bij door de opstelling van een eigen actieplan. 

Parallel daarmee stelt de Europese Commissie een communautair meerjarenprogramma op met 

alle maatregelen die op het niveau van de Unie genomen moeten worden. De Commissie heeft 

voorzien in de organisatie van bilaterale ontmoetingen met elk van de lidstaten om hen te 

helpen bij de uitwerking van hun nationaal programma, en zo de dialoog tussen alle betrokken 

partijen te bevorderen. Deze overlegprocedure vindt zeer vroeg in het coördinatieproces plaats 

en is een uiting van de Europese wil om de maatregelen van de lidstaten toe te spitsen op die 

gebieden waar hervormingen het meest noodzakelijk zijn. De bilaterale dialoog zou de 

lidstaten moeten aansporen om blijk te geven van meer bereidwilligheid, aangezien hun 

resultaten en hun dynamiek worden gemeten aan hun verbintenissen en niet alleen aan wat 

er al dan niet gedaan wordt in de andere lidstaten. De verbintenis van de Commissie om de 

lidstaten terzijde te staan zou in ons land de hervormingen in de hachelijkste politieke 

domeinen, bijvoorbeeld de eindeloopbaanproblematiek, kunnen bevorderen. 

 

De implementatie van deze programma's zal worden onderworpen aan een follow-up en zal 

jaarlijks op nationaal en Europees vlak worden geëvalueerd. Dat gaat verder dan wat er tot 

dusver gebeurde: de implementatie van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid was 

tot nu toe niet expliciet onderworpen aan een jaarlijkse verslaggeving op nationaal vlak, ook al 

konden het "Cardiff"-rapport en het Stabiliteits- en groeipact daarvoor dienen. De nationale 

actieplannen voor de werkgelegenheid bevatten daarentegen zowel een toekomstgerichte als 

een evaluatieve dimensie van het werkgelegenheidsbeleid. Teneinde deze voor te bereiden, 

werden er voor het werkgelegenheidsbeleid reeds communicatiekanalen tussen de 

verschillende beleidsniveaus ingevoerd en er zijn reeds synergieën werkzaam. Er dient zorg 

te worden gedragen dat zij in het nieuwe kader kunnen blijven functioneren, omdat de 

klemtoon op groei en werkgelegenheid en de bundeling van prioriteiten in één enkel 

document de kern van besluitvormers niet mogen verwijderen van degenen die inzake de 

verschillende actiegebieden werkzaam zijn op het terrein. 
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De Commissie adviseert overigens de invoering van een breed partnerschap dat het bestuur van 

de Lissabon-strategie moet verbeteren en deze toegankelijk moet maken voor iedereen, ook voor 

de burgers. Het Belgische nationale hervormingsprogramma dat wordt uitgewerkt met de 

medewerking van alle nationale, gewestelijke en lokale betrokkenen, en met de steun van de 

sociale partners, moet een coherente strategie voorstellen die, zoals de Europese Unie 

aanbeveelt, de sociale en territoriale samenhang bevordert, en die dus anders gezegd gunstig is 

voor iedereen en voor alle gewesten. Gelet op de verschillende beginsituaties, zowel op 

regionaal als op lokaal vlak, kunnen de gebruikte middelen weliswaar verschillen, maar 

moeten zij allemaal gericht zijn op ambitieuze en realistische doelstellingen die passen in 

het strategische kader van het nationale hervormingsprogramma. In dat verband zal het erop 

aankomen om de communicatie en uitwisseling tussen de verschillende beleidsniveaus, op 

het federale, regionale en lokale vlak, te bevorderen. 

 

De inhoud van de werkgelegenheidsrichtsnoeren van de vernieuwde Lissabon-strategie werd 

herzien om de drie algemene doelstellingen (volledige werkgelegenheid; arbeidskwaliteit en -

productiviteit; sociale en territoriale samenhang) beter in de verf te zetten en ook de drie 

prioritaire manieren om deze doelstellingen te bereiken (meer mensen aantrekken tot de 

arbeidsmarkt en ze aan de slag houden, het arbeidsaanbod verhogen en de stelsels van sociale 

bescherming moderniseren; het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen 

verbeteren; meer investeren in menselijk kapitaal door de opleiding en vaardigheden te 

verbeteren), duidelijker te doen uitkomen. Zij verenigen elk op zich twee of drie richtsnoeren 

met een zeer brede inhoud. 

 

Het eerste werkgelegenheidsrichtsnoer overkoepelt dit alles en somt de principes op waarmee 

rekening dient te worden gehouden bij het uitstippelen van het werkgelegenheidsbeleid, met 

name de gelijke kansen, niet-discriminatie en deugdelijk bestuur. Zij vermeldt tevens de 

kwantitatieve doelstellingen voor de werkgelegenheidsgraad die in Lissabon en Stockholm voor 

2010 werden vastgelegd, namelijk een werkgelegenheidsgraad van 70, 60 en 50 pct. voor 

respectievelijk de gehele bevolking op arbeidsleeftijd, de vrouwen en de 55-plussers, alsook de 

doelstelling om de werkloosheid en inactiviteit te doen dalen. De lidstaten worden in het kader 

van deze richtsnoer opgeroepen om doelstellingen te bepalen inzake nationale 

werkgelegenheidsgraden. De andere kwantitatieve doelstellingen die in het kader van de 

Europese werkgelegenheidsstrategie voor 20031 werden vastgelegd blijven van toepassing en ze 

worden nu in één kader verenigd, aan het einde van het document, wat de leesbaarheid 

verbetert. 

 

                                                      
1  Met name het aanbieden van een nieuwe start aan jonge/volwassen werkzoekenden binnen de 

zes/twaalf eerste maanden van werkloosheid; deelname door minstens een kwart van de langdurige 
werklozen aan een module van actieve toeleiding naar werk; verspreiding van alle werkaanbiedingen in 
alle lidstaten; verhoging tegen 2010 van de communautaire gemiddelde effectieve pensioenleeftijd met 
minstens vijf jaar; uiterlijk in 2010 kinderopvang voorzien voor minstens 33 pct. van de kinderen onder 3 
jaar en voor minstens 90 pct. van de kinderen tussen 3 en 6 jaar; een EU-gemiddelde van hoogstens 
10 pct. vroegtijdige schoolverlaters; verhoging tegen 2010 tot gemiddeld 85 pct. in de EU van het aantal 
jongeren van 22 jaar dat het hoger secundair onderwijs beëindigt en toegang tot levenslang leren voor 
gemiddeld 12,5 pct. van de 25 tot 64 jarigen in de EU. 
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Door de handhaving van deze kwantitatieve doelstellingen wordt het belang opnieuw benadrukt 

van het gelijktijdig behouden van gemeenschappelijke indicatoren en een follow-upprocedure 

van de vooruitgang. De becijferde doelstellingen tekenen immers een gemeenschappelijk traject 

uit, waarbij de lidstaten volledig zelf mogen beslissen welke weg zij het beste achten om deze 

te behalen. Dankzij deze doelstellingen wordt het bijgevolg mogelijk om op bepaalde, beperkte 

gebieden vooruitgang te boeken door wedijver en concurrentie. In een federaal land als België 

maken zij het ook mogelijk de inspanningen van de verschillende entiteiten te kanaliseren in één 

gemeenschappelijke richting en stellen zij in zekere zin een vorm van coördinatie van het 

werkgelegenheidsbeleid voor. Het is in deze context dat de HRW, in overeenstemming met de 

Europese Commissie, de Belgische autoriteiten aanmoedigt om kwantitatieve doelstellingen 

aan te wenden ter bevordering van de samenhang van de regionale beleidslijnen. De vast te 

leggen doelstellingen moeten zowel ambitieus zijn, om de vooruitgang aan te moedigen, als 

realistisch – o.a. rekening houdend met de omstandigheden van economische groei en de 

beschikbare middelen -, opdat iedereen er zich aan zou kunnen houden. Naast het 

vastleggen van becijferde doelstellingen dienen de verschillende autoriteiten zich tevens te 

wijden aan de voorbereiding van het nationale hervormingsprogramma en overeenstemming 

te bereiken omtrent concrete maatregelen om de gemeenschappelijke doelstellingen te 

realiseren. 

 

De zeven andere richtsnoeren die aan de werkgelegenheid zijn gewijd handelen niet 

onverwachts over actiegebieden die reeds in de versie van de EWS voor 2003-2005 voorkwamen. 

Een nieuwigheid verdient niettemin onderstreept te worden. Geïntegreerde richtsnoer 22 betreft 

de te ondernemen acties opdat het arbeidskostenverloop en het loonvormingsmechanisme 

gunstig zouden zijn voor de werkgelegenheid en tegelijk zouden bijdragen tot de 

macro-economische stabiliteit en groei, zoals gestipuleerd in geïntegreerde richtsnoer 4, die 

deel uitmaakt van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid.  

 

De aanbevelingen inzake werkgelegenheid geformuleerd door de Europese Raad van 14 oktober 

2004 blijven bovendien een relevant referentiekader. Om meer mensen aan te trekken tot de 

arbeidsmarkt en ze aan de slag te houden gaf de Europese Raad aan België de aanbeveling om 

prioriteit te verlenen aan een herziening van het belasting- en uitkeringsstelsel ten einde ze 

arbeidsvriendelijk te maken, aan het ontwikkelen van een globaal beleid voor actief ouder 

worden en aan het nemen van maatregelen door de publieke tewerkstellingsdiensten die meer 

betrekking hebben op volwassen werklozen, kansarme jongeren en immigranten. Er wordt 

aanbevolen om speciale aandacht te besteden aan het beheer van bedrijfsherstructureringen, de 

verlaging van de niet-loonkosten en aan samenwerking tussen de publieke 

tewerkstellingsdiensten, dit ten einde het aanpassingsvermogen van werknemers en 

ondernemingen in ons land te verhogen. Tot slot, is het wenselijk om het aantal 

ongekwalificeerde schoolverlaters te verminderen en verhoogde participatie aan opleidingen, 

vooral voor laaggeschoolde werknemers, aan te moedigen, dit ter bevordering van de kwaliteit 

van het menselijk kapitaal. De HRW is het volledig eens met deze prioriteiten. In haar vorige 

jaarverslagen werden reeds dergelijke aanbevelingen opgenomen. De Raad moedigt de 
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nationale, regionale en lokale overheden dan ook aan om de nodige middelen ter 

beschikking te stellen om tegemoet te komen aan de Europese aanbevelingen. 

 

III. HET LONEND MAKEN VAN WERK 
 
Het lonend maken van werk verwijst naar verschillende situaties waarin het voor een persoon 

niet optimaal is te werken of méér te werken, of voor een onderneming om (meer) mensen aan 

te werven of aan het werk te houden. Deze zogenaamde vallen kunnen dus zowel het aanbod van 

als de vraag naar arbeid betreffen. In de literatuur worden drie types vallen onderscheiden die 

leiden tot een vermindering van het arbeidsaanbod. In de werkloosheids- en inactiviteitsvallen is 

het financieel voordeliger werkloos, respectievelijk inactief, te zijn met een uitkering dan te 

werken. Daarnaast is er de zogenaamde armoedeval, die verwijst naar de situatie waarbij een 

laagbetaalde werkende persoon geen financiële prikkels ondervindt om de arbeidsinzet te 

verhogen. De productiviteitsval, daarentegen, heeft betrekking op de vraag naar arbeid. Deze 

val ontstaat doordat sommige jobs onvoldoende productief zijn in verhouding tot de 

arbeidskosten ervan, waardoor de arbeidsvraag afneemt. 

 

Beslissingen om al dan niet (méér) te werken of iemand aan te werven worden genomen op basis 

van de afweging van een veelheid van factoren. Zo spelen zowel financiële als niet-financiële 

elementen een rol, en kunnen tevens zowel objectieve als subjectieve aspecten aan bod komen. 

In mindere of meerdere mate kunnen naast de onmiddellijke consequenties ook langere-

termijnoverwegingen in ogenschouw worden genomen, met betrekking tot de latere gevolgen 

van de verschillende alternatieve mogelijkheden. 

 

Alhoewel ook subjectieve en dynamische overwegingen een belangrijke rol kunnen spelen, spitst 

de analyse in dit verslag zich, zoals in de literatuur terzake, voornamelijk toe op de financiële 

aspecten op de korte termijn, waarvoor kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn en die derhalve 

objectief gemeten en weergegeven kunnen worden. De Hoge Raad is er zich echter van bewust 

dat het buiten beschouwing laten van een aantal mogelijk essentiële factoren beperkingen 

inhoudt. De in het verslag opgenomen conclusies dienen dan ook enigszins gerelativeerd te 

worden in het licht van het feit dat individuele en langere-termijnoverwegingen in de praktijk 

tot een ander gedragspatroon aanleiding kunnen geven. 

 

In internationaal perspectief is de problematiek van het lonend maken van werk van bijzonder 

belang voor België. Al sinds 2000 is het verhelpen ervan opgenomen in de specifieke 

aanbevelingen van de Europese Raad inzake het werkgelegenheidsbeleid in België. Het 

merendeel van de door de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opgestelde indicatoren terzake geeft aan dat het risico op 

financiële vallen in ons land duidelijk hoger ligt dan gemiddeld in de EU. Zo is de fiscale en 

parafiscale druk, zowel gemiddeld als specifiek voor de laagste inkomens, bij de hoogste van de 

EU-landen. Alhoewel de (para)fiscaliteit mede instaat voor de financiering van de collectieve 

uitgaven en van de sociale bescherming, creëert de grote impliciete kloof tussen de loonkosten 

en het resulterende netto beschikbaar inkomen financiële vallen en heeft ze ook als ongewenst 
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gevolg dat zwartwerk wordt gestimuleerd. De indicatoren met betrekking tot de armoedeval en 

de netto vervangingsratio ingeval van werkloosheid, wijzen op een in EU-perspectief gemiddeld 

risico voor ons land. Inzake het aantal arme werkenden kan België bogen op een zeer positief 

resultaat. De Raad verheugt zich over dit feit en wenst te benadrukken dat 

beleidsmaatregelen ter bestrijding van financiële vallen geen aanleiding mogen geven tot 

een toename van het aantal arme werkenden in ons land. 

 

Het belang van het lonend maken van werk voor België blijkt tevens uit het feit dat dit element 

een rol speelt in de verklaring van de ondervertegenwoordiging op de Belgische arbeidsmarkt van 

heel wat kansengroepen. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen de ouderen, wier 

arbeidsmarktsituatie het voorwerp uitmaakte van het verslag 2004 van de Hoge Raad. Ouderen 

worden vaak zeer aantrekkelijke uitstapregelingen aangeboden, waardoor zij zich - omwille van 

een financiële val aan de aanbodzijde - uit de arbeidsmarkt terugtrekken. Dergelijke systemen 

worden echter ook gebruikt door werkgevers omwille van het feit dat de betrokken oudere 

werknemer - aan de vraagzijde - in een productiviteitsval terecht is gekomen.  

 

Dit verslag komt niet terug op deze belangrijke en dringende problematiek, waarvoor vorig jaar 

specifieke aanbevelingen werden geformuleerd. 

 

Desondanks lijkt het lonend maken van werk vooral belangrijk voor de laaggeschoolden, 

ongeacht hun leeftijd, geslacht of nationaliteit. Het merendeel van de financiële vallen, zowel 

aan de aanbod- als aan de vraagzijde, geldt immers specifiek voor laagbetaalde arbeidsplaatsen. 

Werkloosheids- en inactiviteitsvallen ontstaan uit een gering verschil tussen een (laag) 

arbeidsinkomen en een uitkering, de armoedeval betreft specifiek de arbeidsinkomens die niet of 

nauwelijks volstaan om aan de armoede te ontsnappen en het probleem van de productiviteitsval 

is vooral van tel voor laaggekwalificeerde en dus laagbetaalde jobs. 

 

De ongunstige arbeidsmarktsituatie van laaggeschoolden wordt tevens verklaard door de 

belangrijke kwalificatiemismatch tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Tegenover het 

grote aantal werkloze laaggeschoolden staan immers vooral vacatures die minstens een diploma 

van het hoger secundair onderwijs vereisen. De Raad herinnert er dan ook aan dat, naast het 

wegwerken van financiële vallen, aanhoudende aandacht voor scholing en het verhogen van 

de kwalificaties essentieel is om de arbeidsmarktsituatie van laaggeschoolden te verbeteren 

en om een oplossing te vinden voor het probleem van het onvoldoende grote effectieve 

arbeidsaanbod. 

 

De literatuur inzake het lonend maken van werk concentreert zich veelal op de financiële 

aspecten van het arbeidsaanbod van laaggeschoolden. Er zij echter herhaald dat het financiële 

aspect slechts een deel van het probleem vormt; daarnaast geeft het bestaan van 

productiviteitsvallen aan dat ook de vraag naar arbeid in ogenschouw moet worden genomen. 

Bovendien is het duidelijk dat het belang van de financiële vallen voor een groot deel afhangt 

van de efficiëntie van het door de overheid gevoerde beleid, in het bijzonder dient dit ervoor te 
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zorgen dat de werkloosheidsuitkeringstrekkers effectief aangespoord worden werk te zoeken en 

op de best mogelijke wijze de vraag naar arbeid kunnen beantwoorden. 

 

Het aanbod van arbeid 

 

De analyse van de financiële vallen aan de aanbodzijde berust grotendeels op de resultaten van 

het STASIM-model van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. In dit 

model worden op basis van de geldende wetgeving simulaties verricht betreffende de omvang 

van het netto beschikbaar inkomen dat verschillende standaardgezinstypes overhouden ingeval 

van werkloosheid, inactiviteit en werk. Op basis daarvan kan de financiële impact worden 

nagegaan van een grotere arbeidsinspanning: het betreft meer bepaald de transities van 

werkloosheid en al dan niet vergoede inactiviteit naar deeltijd- of voltijdwerk en de overgang 

van deeltijd- naar voltijdwerk. 

 

 

Methodologie van de simulaties van het Centrum voor Sociaal Beleid 

 

De voor de opsporing van de financiële vallen gebruikte gegevens zijn afkomstig van het STASIM-

model van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de Universiteit Antwerpen. Dit model 

simuleert de geldende wetgeving, teneinde voor verschillende gezinstypes het netto beschikbaar 

inkomen te berekenen ingeval van werkloosheid, inactiviteit en werk. 

 

Onder andere door verschillen inzake de gezinssamenstelling, de omvang van het 

vervangingsinkomen en het loon waartegen gewerkt kan worden, zijn het aantal potentieel te 

simuleren situaties groot. Teneinde financiële vallen op een gestructureerde manier op te 

kunnen sporen, wordt de analyse toegespitst op een aantal typegevallen. In totaal worden acht 

gezinssamenstellingen onderscheiden. Binnen de ééninkomensgezinnen betreft het de 

alleenstaanden, de éénoudergezinnen met of zonder kinderopvangkosten en de 

éénverdienersgezinnen met of zonder kinderen ten laste. De gezinnen met twee inkomens 

worden op hun beurt geanalyseerd zonder of met kinderen ten laste; bij deze laatste wordt nog 

een verdere opsplitsing gemaakt naargelang er al dan niet kinderopvangkosten zijn. Indien er 

kinderen zijn, wordt verondersteld dat er één kind is van 6 jaar en een tweede kind van minder 

dan 3 jaar oud. De kinderopvangkosten berusten op de tarieven van Kind en Gezin en zijn aldus 

afhankelijk van het gezinsinkomen. Voor de eventuele initiële werkloosheidsuitkering wordt een 

onderscheid gemaakt naargelang de betrokkene de maximale, minimale of forfaitaire uitkering 

geniet; er wordt geen rekening gehouden met de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen. 

Het loon indien gewerkt wordt, ten slotte, gaat van het nationaal minimumloon tot het dubbele 

daarvan. 

 

In totaal worden vier transities bestudeerd die een grotere arbeidsinspanning inhouden. De 

eerste drie betreffen de overgang van niet-werken naar deeltijd- of voltijdwerk vanuit 

respectievelijk werkloosheid, niet-vergoede en vergoede (leefloon) inactiviteit. Respectievelijk 
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worden hiermee de werkloosheids-, de inactiviteits- en de vergoede-inactiviteitsvallen 

bestudeerd. In de vierde transitie, ten slotte, wordt de overgang van deeltijd- naar voltijdwerk, 

en dus de armoedeval, onderzocht. 

 

De simulaties van het CSB hebben betrekking op 2004, het meest recente beschikbare jaar, en, 

met het oog op de beoordeling van het in de voorgaande jaren gevoerde beleid, op 1999. Telkens 

werd de wetgeving gebruikt zoals ze gekend en van toepassing was op 1 januari van het 

betreffende jaar. 

 

De berekening van het netto beschikbaar inkomen gaat uit van het bruto jaarinkomen. Dit wordt, 

in voorkomend geval, verminderd met de verschuldigde persoons- en gemeentebelastingen, de 

persoonlijke en speciale socialezekerheidsbijdragen en de kinderopvangkosten. Eventueel wordt 

het inkomen verhoogd met de inkomensgarantie-uitkering (IGU) of de socio-professionele 

integratie (SPI), evenals met de al dan niet verhoogde kinderbijslag. 

 

De uit de verschillende transities voortvloeiende wijziging van het netto beschikbaar inkomen 

wordt vooral gekwantificeerd aan de hand van de relatieve inkomensverandering. Daarnaast 

worden ook de absolute inkomenswijziging gebruikt, evenals de zogenaamde netto 

vervangingsratio, die de verhouding weergeeft tussen het netto beschikbaar inkomen in de 

initiële situatie en dat indien de arbeidsinspanning wordt verhoogd.  

 

In overeenstemming met de bestaande literatuur is er sprake van een financiële val indien de 

netto-inkomenstoename na de overgang naar een grotere arbeidsinzet minder dan 15 pct. 

beloopt. In dat geval wordt de inkomenswinst, rekening houdend met een aantal kosten die niet 

in rekening kunnen worden gebracht, als onvoldoende beschouwd om de transitie financieel 

aantrekkelijk te maken. Indien het netto inkomen afneemt, wordt gesproken over een financieel 

verlies. 

 

Alhoewel dergelijke simulaties zeer nuttig zijn, mag niet uit het oog worden verloren dat zij een 

aantal beperkingen vertonen. Zo wordt enkel de onmiddellijke financiële impact berekend, 

waardoor ontwikkelingen op langere termijn, zoals eventuele latere loonsverhogingen, 

veranderingen in de familiale situatie of de gevolgen voor de latere pensioenrechten niet mee in 

de analyse zijn opgenomen. Alhoewel dergelijke aspecten heel belangrijk kunnen zijn, zijn ze 

heel moeilijk integreerbaar in standaardsimulatiemodellen zoals STASIM. Ze vereisen immers een 

veelheid aan hypothesen die in sterke mate individueel bepaald zijn, waardoor het trekken van 

algemene conclusies sterk bemoeilijkt wordt. De opname van dergelijke aspecten noodzaakt het 

opstellen van zogenaamde microsimulatiemodellen, die de geldende wetgeving toepassen op 

administratieve of enquêtegegevens die betrekking hebben op een langere periode. Momenteel 

zijn dergelijke modellen echter niet beschikbaar. Aangezien deze modellen zeer waardevolle 

additionele informatie kunnen verschaffen, die relevant is zowel voor de goede evaluatie als 

voor de betrokkenen, is het volgens de Raad aangewezen studies op te starten om de 
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langere-termijnaspecten, o.a. met betrekking tot de ontwikkeling van de loopbaan en de 

arbeidsinkomens en de latere pensioenrechten, in de analyse te kunnen opnemen. 

 

De op basis van typegevallen verrichte analyse beperkt zich overigens tot de financiële 

elementen. Niet-financiële aspecten, zoals de efficiëntie van het beleid gericht op de effectieve 

beschikbaarheid van de werkzoekenden voor de arbeidsmarkt, mogelijke stigmatisering indien 

beroep wordt gedaan op bijstand, de waardering van de sociale contacten die voortvloeien uit 

het uitoefenen van werk of de moeilijkheid om atypische werkuren te combineren met de 

gezinstaken kunnen beslissingen inzake het arbeidsaanbod beïnvloeden, doch kunnen niet in 

dergelijke modellen worden geïncorporeerd aangezien ze niet kwantificeerbaar zijn. Datzelfde 

geldt voor individuele voorkeuren, zoals voor vrije tijd. Dit houdt in dat vastgestelde financiële 

vallen door de betrokkenen als irrelevant of minder belangrijk beschouwd kunnen worden, of dat 

hun beslissingen er niet door beïnvloed worden. 

 

Maar ook met betrekking tot de financiële aspecten op korte termijn blijft een benadering op 

basis van typegevallen nog enigszins beperkt. Zo worden een aantal met werken verband 

houdende directe of indirecte kosten, het verlies aan sociale voordelen verbonden aan de 

inactiviteit, evenals de gevolgen van eventuele beslagleggingen niet in rekening gebracht, 

waardoor de bekomen resultaten geïnterpreteerd dienen te worden als een bovengrens van de 

mogelijke financiële winst indien (méér) gewerkt wordt. Dit is ook het geval aangezien het enkel 

de officiële inkomsten uit uitkeringen of werk betreft, terwijl eventuele niet-officiële inkomsten 

uit zwartwerk uiteraard niet in rekening kunnen worden gebracht. 

 

Ondanks deze duidelijke beperkingen levert de gebruikte methode zeer waardevolle informatie 

op. Het verrichten van grotere arbeidsinspanningen vereist immers een voldoende stijging, en 

zeker geen daling, van het netto beschikbaar inkomen. De gehanteerde simulaties laten toe dit 

heel precies na te gaan, aangezien ze voor de verschillende gezinstypes berekenen wat de korte 

termijn financiële impact is van (meer) werken.  

 

De Raad stelt met voldoening vast dat uit het onderzoek van de door het CSB verstrekte 

gegevens blijkt dat de meeste onderzochte transities geen aanleiding geven tot een 

financiële val. Daartoe werd bijgedragen door het beleid van de jongste jaren, waardoor een 

aantal vroeger vastgestelde vallen gedicht kon worden, of de impact ervan kleiner is geworden. 

 

De Raad merkt op dat de overheid de jongste jaren belangrijke maatregelen heeft genomen 

om sommige financiële vallen te verhelpen. Zo werd het PWA-stelsel, dat in de praktijk tot 

belangrijke financiële vallen aanleiding gaf, teruggeschroefd en vervangen door de regeling van 

de dienstencheques. Ook werd het belastingkrediet vervangen door de zogenaamde werkbonus, 

waardoor de financiële stimulans tot het opnemen van werk niet langer pas bij de uiteindelijke 

belastingafrekening maar veel sneller zichtbaar wordt. Ook verheugt de Raad zich over de in de 

belastinghervorming opgenomen maatregel tot verhoging van het onbelaste minimum en de 

invoering van een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Met het oog op de beoordeling van de 
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doeltreffendheid van deze maatregelen beveelt de Raad overigens een evaluatie van hun 

effecten aan. 

 

Niettemin blijkt uit de analyse dat nog een aantal financiële vallen is blijven bestaan. Het risico 

op een val is logischerwijs groter naarmate, enerzijds, de vervangingsuitkering hoger uitvalt en, 

anderzijds, het loon waartegen gewerkt kan worden lager ligt. Aldus komen vallen frequenter 

voor indien de betreffende persoon bijvoorbeeld de maximale werkloosheidsuitkering ontvangt, 

evenals wanneer het een tewerkstelling tegen het minimumloon betreft. Ook gezinnen waarin 

het enige inkomen een werkloosheiduitkering betreft en de niet-actieve partner aan het werk 

wil, worden frequenter met een financiële val geconfronteerd. Ten slotte impliceert de overgang 

op deeltijdwerk een grotere kans op een val dan de transitie naar voltijdwerk. 

 

Bij wijze van voorbeeld kan de transitie worden aangehaald van een niet-vergoede inactiviteit 

naar een deeltijdse baan in een gezin waarin al één inkomen voorhanden was; dit impliceert de 

overgang van één inkomen naar een tweeverdienersgezin. Indien het initiële enige inkomen een 

werkloosheidsuitkering betreft, houdt de aanvaarding van een kleine deeltijdbaan veelal een 

vermindering van het beschikbaar gezinsinkomen in die kan oplopen tot meer dan 20 pct. Zo is 

ook de overgang, na werkloosheid of bijstand, van een deeltijd- naar een voltijdbaan, en vooral 

voor laagbetaalde jobs, niet altijd financieel lonend: bij tewerkstelling tegen het minimumloon 

kan het financieel verlies bijna 10 pct. bedragen. 

 

De aldus door de Raad uitgevoerde analyses laten toe te concluderen dat het merendeel van de 

resterende financiële vallen toe te schrijven valt aan een drietal factoren. Een eerste factor 

betreft het feit dat de omvang van de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen afhangen van de 

gezinssituatie van de betrokkene. Ook het bestaan van verschillende kinderbijslaguitkeringen in 

functie van het gezinsinkomen en de actuele regelgeving inzake de inkomensgarantie-uitkering 

(IGU) en de socio-professionele integratie (SPI) geven aanleiding tot vallen. 

 

In de werkloosheids- en bijstandsstelsels hangt de omvang van de uitkering af van het feit of men 

als gezinshoofd, samenwonende of alleenstaande wordt beschouwd. Dit houdt in dat indien de 

partner van de uitkeringstrekker aan het werk gaat, het statuut van gezinshoofd kan teloorgaan, 

waardoor de uitkering terugvalt tot die van een samenwonende. Vooral voor lage 

arbeidsinkomens uit deeltijdarbeid stelt dit een probleem, aangezien zij soms onvoldoende zijn 

om de terugval in het vervangingsinkomen van de werkloze partner te compenseren. 

 

In de kinderbijslagregeling is een gelijkaardig proces van kracht: aan bepaalde 

uitkeringsgerechtigden met een gering inkomen, zoals werklozen en leefloontrekkers, wordt 

immers een verhoogde kinderbijslag toegekend. Indien zij aan het werk gaan, verliezen ze het 

recht op verhoogde kinderbijslag, wat de inkomenstoename bij een hogere arbeidsinzet 

reduceert. Opnieuw is dit probleem voor lage loonniveaus van tel. 
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De ervaring, in België zoals in een aantal andere landen, toont veelal aan dat maatregelen die 

werk lonender maken een aanzienlijke budgettaire kost kunnen hebben, rekening houdend met 

het feit dat het nastreven van een volwaardige sociale zekerheid en voldoende werkstimuli vaak 

resulteert in een verhoging van de sociale uitkeringen aan de ene kant en loonsubsidiëring voor 

grote aantallen werknemers aan de andere kant. Kan dergelijke aanpak mogelijk zijn in periodes 

van gunstige economische en budgettaire conjunctuur, zij stuit op grenzen in periodes, zoals 

thans, waarin de budgettaire marges zeer beperkt zijn, gelet op de noodzaak om de 

overheidsfinanciën verder structureel in evenwicht te brengen en voor te bereiden op de 

uitdaging die de vergrijzing stelt. 

 

De Raad meent dan ook dat prioritair de andere elementen die de beslissing beïnvloeden om 

beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, beoogd moeten worden. Het is immers slechts 

wanneer het activeringbeleid voldoende resultaat heeft opgeleverd en het aantal met mogelijke 

financiële vallen geconfronteerde personen daardoor beduidend is afgenomen, dat uitvoerbare 

oplossingen zullen kunnen worden gezocht om het probleem van de financiële vallen met 

budgettaire middelen te corrigeren. 

 

In dat opzicht vormen de recentelijk door de regering genomen maatregelen om de 

beschikbaarheid van werkloosheidsuitkeringstrekkers voor de arbeidsmarkt te vergroten, een 

stap in de goede richting. De Raad benadrukt evenwel dat de maatregelen inzake de begeleiding 

en follow-up van werklozen, die sinds juli 2004 van kracht zijn voor de werkzoekenden van 

jonger dan 30 jaar en die - dit jaar - ook voor de 30-39-jarigen en - vanaf juli 2006 - voor de 

40-49-jarigen van toepassing zullen zijn, op strikte wijze toegepast dienen te worden. In dit 

nieuwe stelsel is o.m. voorzien in een individuele begeleiding van de werklozen; daartegenover 

staat dat wordt nagegaan of zij effectief inspanningen leveren om werk te vinden. 

 

Met het oog op het wegwerken van mismatches op de Belgische arbeidsmarkt is het van 

essentieel belang een aan de individuele werkloze aangepaste begeleiding uit te werken. Hierbij 

dienen de sterke en zwakke punten zo snel mogelijk geïdentificeerd te worden, om de 

onvolkomenheden vervolgens, eventueel ook door het volgen van bij- of omscholing, weg te 

kunnen werken of te temperen. Net als in vorige verslagen wenst de Raad dan ook de 

noodzaak van vorming en opleiding te benadrukken, teneinde de kwalificaties en 

vaardigheden van de werklozen beter af te stemmen op de arbeidsvraag. In dit verband 

dienen de nodige middelen voorzien te worden voor een efficiënte begeleiding van alle 

werklozen en voor de bij- en omscholing van volwassenen. Daartegenover dient toezicht op 

de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te staan. 

 

De Raad stelt vast dat sommige Europese landen, zoals Denemarken, hervormingen hebben 

gerealiseerd in deze richting, waarbij een dynamisering van de arbeidsmarkt samengaat met een 

grote mate van sociale bescherming. Hij is van oordeel dat het ook in ons land aanbeveling 

verdient om zich op dit type van voorbeeld te inspireren. Naarmate een volwaardig 

activeringsbeleid, gericht op het verbeteren van het menselijk potentieel, betere combinatie 
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van werk en andere activiteiten en aanmoediging van actief zoeken naar werk, resultaten 

oplevert en de werkloosheidsduur effectief verkort, kan de sociale bescherming van diegenen die 

tijdelijk uit de boot vallen verder worden verbeterd en aangepast om de overblijvende financiële 

werkloosheidsvallen weg te werken. 

 

Meer specifiek heeft de Raad vastgesteld dat bij de uitstroom van werkloosheid of bijstand naar 

werk de inkomensgarantie-uitkering (IGU) en de socio-professionele integratie (SPI) soms tot een 

financiële val leiden. Alhoewel de systemen gecreëerd werden om die overgang te stimuleren 

door de verhoging van het netto inkomen uit werk, blijken ze die rol in de praktijk niet steeds te 

vervullen. Zo ontmoedigt de IGU vanaf een bepaalde drempel de verhoging van de arbeidsinzet, 

aangezien een verhoging van het arbeidsinkomen gecompenseerd wordt door een daling van de 

IGU, waardoor een vlak inkomensprofiel ontstaat. De uit de IGU en SPI voortvloeiende 

inkomensstijging is dan weer vaak vrij beperkt en er zijn inkomensdrempels ingebouwd vanaf 

dewelke de regeling niet meer van kracht is, waardoor vallen ontstaan bij hogere loonniveaus. 

 

De Raad staat gunstig tegenover het doel van de IGU- en SPI-stelsels om de overgang van 

werkloosheid en bijstand naar werk te stimuleren, maar beveelt aan dat de bestaande 

regelingen zo snel mogelijk hervormd worden teneinde de vastgestelde vallen weg te 

werken. De uitkering moet vervolgens geleidelijk afnemen in functie van het verdiende loon, 

zonder drempels, waardoor grotere arbeidsinspanningen steeds tot een hoger netto inkomen 

leiden. 

 

Ten slotte wenst de Raad nog het belang van kinderopvang te benadrukken. Een voldoende 

kwaliteitsvol aanbod, dat financieel en fysiek - dus ook beschikbaar op atypische arbeidsuren - 

toegankelijk is voor alle ouders, ongeacht hun sociaalprofessioneel statuut, is essentieel om de 

werkgelegenheid van ouders met kinderen te verhogen. Dit is in het bijzonder het geval voor 

vrouwen, die in de praktijk nog steeds instaan voor het leeuwendeel van de huishoudelijke taken 

en de kinderzorg. De Raad meent dan ook dat het nodig is de kinderopvangmogelijkheden, 

met name kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang, in voldoende mate te 

ontwikkelen. 

 

De vraag naar arbeid 

 

Opdat de vraag naar arbeid zich voldoende zou ontwikkelen, dienen de loonkosten gematigd te 

blijven in verhouding tot de arbeidsproductiviteit, en moet ook de concurrentiekracht van de 

Belgische economie ten aanzien van de belangrijkste handelspartners worden gevrijwaard. 

 

Sinds het basisjaar van de wet van juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en 

vrijwaring van de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen zijn de loonkosten per uur 

vrij goed in lijn gebleven met die van de handelspartners. Daarbij zij aangestipt dat de 

loonkosten in Nederland aanzienlijk sterker zijn toegenomen, maar in Duitsland trager zijn 

gestegen dan in België. Overigens zijn de loonkosten per eenheid product, die mee de relatieve 
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productiviteitsontwikkelingen weerspiegelen, in ons land wel meer toegenomen dan gemiddeld 

bij de partners. Een verantwoordelijke loonontwikkeling blijft daarom, maar ook gelet op de nog 

steeds aanzienlijke jobachterstand van België en de zeer matige loonstijgingen bij de partners in 

de jongste periode, noodzakelijk. De Hoge Raad verheugt zich erover dat met die ontwikkelingen 

rekening werd gehouden bij het vastleggen van de indicatieve loonnorm voor de periode 2005-

2006. 

 

De Raad stelt echter vast dat bepaalde institutionele kenmerken van de loonstructuur in de 

particuliere sector mogelijk aanleiding geven tot het ontstaan van productiviteitsvallen voor de 

minst productieve arbeidskrachten en de oudere werknemers, waardoor de vraag naar deze 

werknemers wordt beperkt.  

 

Zo kan het verschil tussen het minimumloon en de productiviteit tot gevolg hebben dat de 

betrokken arbeid voor de werkgever niet rendabel is. Daartegenover staat dat het minimumloon 

een belangrijk instrument is in de bestrijding van de werkloosheids- en inactiviteitsvallen, de 

armoedevallen onder de werkende bevolking (arme werkenden) en de zwarte economie. Vanuit 

deze laatste optiek voorziet de reglementering in een gewaarborgd gemiddeld minimum 

maandinkomen (GGMMI). Het met het minimumloon overeenstemmende maandinkomen ligt in de 

meeste paritaire sectorale comités echter ruimschoots hoger dan het GGMMI.  

 

In het verslag 2004 van de Raad werd tevens waargenomen dat het loonoverleg in de paritaire 

comités in België zo gestructureerd is dat de anciënniteit, en/of de leeftijd, een belangrijke 

bepalende factor is van het inkomen van werknemers, en dit vooral bij de bedienden. Deze 

relatief sterke leeftijdsgebonden loonstructuur gaat gepaard met een relatief lage 

werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers. Hoewel de productiviteit toeneemt met de 

leeftijd, blijkt uit onderzoek dat de stijging van de lonen vaak hoger ligt en langer aanhoudt dan 

die van de productiviteit, waardoor naar het einde van de loopbaan het risico op het ontstaan 

van een productiviteitsval toeneemt. Rekening houdend met de demografische vooruitzichten 

en met het feit dat oudere werknemers veel menselijk kapitaal geaccumuleerd hebben, stelt 

de Raad dat het van essentieel belang is oudere werknemers langer in het arbeidsproces te 

handhaven. Een hervorming van de stelsels die vroegtijdig uittreden - zowel voor de werkgever 

als voor de werknemer – financieel aantrekkelijk maken, is dan ook van essentieel belang. De 

Raad acht voorts maatregelen die het levenslang leren stimuleren en de deelname van oudere 

werknemers aan beroepsopleidingen verhogen van prioritair belang omdat deze helpen om het 

productiviteitsniveau van ouderen beter in overeenstemming te brengen of te houden met de 

loonkosten. Daarnaast verdient een beleid gericht op een matiging van de loonkosten van oudere 

werknemers eveneens aandacht. Het is volgens de Raad aangewezen om, in samenwerking met 

de sociale partners, de mogelijkheid te onderzoeken om op progressieve wijze rekening te 

houden met de productiviteit in de ontwikkeling van de baremieke loonsverhogingen in de door 

de paritaire comités opgestelde loonstructuur, eventueel aangevuld met gerichte verlagingen 

van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers, geconcentreerd op oudere werknemers. 

De Raad verwelkomt dan ook de in 2004 ingevoerde lastenvermindering voor oudere 
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werknemers en de geplande forfaitaire vermindering in de personenbelasting in Vlaanderen 

voor de hertewerkstelling van ervaren werknemers. Tenslotte staat de Raad in principe ook 

gunstig tegenover de werkhervattingstoeslag (een aanbodmaatregel met mogelijk gunstige 

vraageffecten) en de verplichting tot "outplacement" ten laste van de werkgever voor 

ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder. Wel dienen deze maatregelen verder geëvalueerd 

te worden met het oog op een verhoging van hun effectiviteit. 

 

De Raad stelt vast dat de in de herfst van 2004 aangevatte onderhandelingen met betrekking tot 

het loopbaaneinde voortgezet worden op basis van concrete voorstellen, gebundeld in een 

werkdocument dat de regering overhandigd heeft aan de sociale partners. De voorstellen 

betreffende het actief ouder worden dekken veel domeinen waarop de Raad reeds de aandacht 

heeft gevestigd. Het betreft o.m. het veranderen van de houding en praktijken van werkgevers 

en werknemers in termen van bv. toegang tot opleiding, de relatie tussen productiviteit en 

loonkosten, een grotere leeftijdsdiversiteit in de onderneming, verhoogde 

herinschakelingskansen van afgedankte werknemers, de aanmoediging van werknemers om 

langer actief te blijven, enz… In dit kader roept de Raad alle betrokken partijen op om blijk te 

geven van verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk tot een evenwichtig akkoord te komen, 

hetgeen zal toelaten om het loopbaaneinde op transparante wijze te regelen door eliminatie 

van de in het huidige systeem bestaande bestraffing van het langer blijven werken en de 

creatie van de nodige voorwaarden en aansporingen om 55-plussers aan de slag te houden. 

 

De ontwikkeling van de loonkosten wordt tevens beïnvloed door het verloop van de globale 

fiscale en parafiscale druk op arbeid in loondienst, die zeer hoog is in België. Deze heeft vooral 

negatieve gevolgen voor zowel de vraag naar als het aanbod van laagbetaalde arbeid. De 

Hoge Raad verheugt er zich daarom over dat de toegekende bijdrageverminderingen het 

grootst zijn voor de laagste lonen en geleidelijk afnemen naarmate het referentieloon stijgt. 

De actuele regeling inzake lastenverminderingen is van kracht voor een groot aantal werknemers 

in de particuliere sector en houdt aanzienlijke budgettaire kosten in. Bij eventuele verdere 

stappen, dient er over gewaakt te worden dat de uitgestippelde consolidatie van de 

overheidsfinanciën niet in het gedrang wordt gebracht. 

 

Om de productiviteitsval voor de minst productieve werknemers te overbruggen zonder het 

inkomen van deze werknemers te verlagen, heeft de overheid begin 2004 met succes het 

systeem van dienstencheques ingevoerd. Daarnaast kan de overheid de loonkosten van deze 

werknemers verlichten door gedurende een bepaalde periode gerichte loonsubsidies en 

bijkomende bijdrageverminderingen toe te kennen aan bedrijven in de particuliere sector. Deze 

maatregelen beogen de (her)inschakelingkansen van langdurige werklozen, leefloontrekkers en 

laaggeschoolde jongeren in het arbeidsproces te vergroten en hen de mogelijkheid te bieden om 

via deze werkervaring hun productiviteit te verhogen zodat zij nadien inzetbaar worden zonder 

verdere financiële tussenkomst van de overheid. Alhoewel gerichte bijdrageverminderingen en 

loonsubsidies zowel een netto-creatie van arbeidsplaatsen als een verschuiving van de 

tewerkstelling in het voordeel van kansengroepen kunnen teweegbrengen, kennen deze 
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maatregelen een niet te verwaarlozen "deadweight loss". Daarom acht de Raad het belangrijk 

een beter inzicht te verwerven in hun effectiviteit. Volgens enkele recente onderzoeken 

verhogen banenplannen de tewerkstellingskansen van laaggeschoolde jongeren, evenals hun 

perspectieven op duurzaam werk nadien. Een systematische evaluatie van alle bestaande stelsels 

van gerichte bijdrageverminderingen wordt echter bemoeilijkt door een gebrek aan informatie 

over de verdere loopbaanontwikkeling van de betrokken werknemers. De Raad stelt voor te 

investeren in een betere opvolging van de loopbaanontwikkeling van deze personen door 

gebruik te maken van databanken op alle niveaus die geschikt zijn voor het bevorderen van 

de integratie in de arbeidsmarkt, zonder hierbij de wettelijke bescherming van het 

privé-leven te schenden. De Raad stelt in dat verband vast dat de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) sinds mei 2005 de gegevens aangaande het 

begin en einde van elke arbeidsrelatie voor elke werknemer (DIMONA), geregistreerd via de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, ter beschikking heeft en op dergelijke wijze het 

loopbaanperspectief integreert binnen zijn dienstverlening. 

 

De effectiviteit en de systematische evaluatie van de bestaande stelsels van 

bijdrageverminderingen werden in het verleden ook gehinderd doordat deze frequent herzien en 

uitgebreid werden. Daarom verwelkomt de Raad de recente invoering van het stelsel van 

doelgroepenverminderingen, die in eerste instantie een vereenvoudiging en harmonisering 

van de bestaande stelsels inhoudt, en stelt voor dit systeem tijdelijk te bevriezen in 

afwachting van een grondige doorlichting van de effectiviteit ervan. In het ideale geval 

zouden de toekomstige bijsturingen van het systeem ondersteund moeten worden door 

bevindingen en aanbevelingen uit dergelijke onderzoeken. Hierbij zou ook meer aandacht 

moeten worden besteed aan vragen met betrekking tot de optimale duur van de 

doelgroepenverminderingen en hun optimale degressiviteit doorheen de tijd; momenteel kennen 

zij immers een discontinu verloop. 

 

Hoewel de loonkosten de belangrijkste financiële determinant zijn in de beslissing om personeel 

aan te werven, kunnen andere factoren deze beslissing eveneens beïnvloeden. Dit geldt onder 

meer voor de wetgeving met betrekking tot de rechten van werknemers, waar de Raad 

fundamenteel gunstig tegenover staat, maar waarvan bepaalde aspecten het aantal 

aanwervingen mogelijk kunnen afremmen. Zo werd vastgesteld dat de mogelijkheid om 

werknemers in tijdelijk verband of via uitzendarbeid in dienst te nemen, de instroom van 

werklozen, schoolverlaters en terugkerende arbeidskrachten in het arbeidsproces 

vergemakkelijkt. OESO-indicatoren geven echter aan dat België nog steeds een reglementering 

van tijdelijke en uitzendarbeid kent die strenger is dan gemiddeld in de EU. De Raad meent dat 

een verdere versoepeling van deze regelgeving wenselijk is om de tewerkstellingskansen 

voor kansengroepen te verhogen, zonder hierbij aanleiding te geven tot de ontwikkeling van 

een duale arbeidsmarkt of een verzwakking van de sociale bescherming.  

 

Het menselijk kapitaal waarover een werknemer beschikt - zijnde de basisopleiding, de 

voortgezette beroepsopleidingen tijdens de loopbaan en de werkervaring - is een van de 
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belangrijkste determinanten van zijn productiviteit. In het licht van de versnelde 

technologische vooruitgang, de invoering van nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën en het belang van de kenniseconomie is de Raad van mening dat 

de voortgezette beroepsopleiding een middel bij uitstek is om aanvullende bekwaamheden 

te verwerven en de kwalificaties in de loop van het beroepsleven te actualiseren. Hierdoor 

kan de productiviteit van een werknemer blijven toenemen. De Raad staat zeer gunstig 

tegenover inspanningen om het opleidingsaanbod uit te breiden en de door de sociale 

partners overeengekomen doelstellingen om de participatie in levenslang leren te verhogen. 

De Raad stelt vast dat er discriminatie blijft bestaan inzake de toegang tot beroepsopleiding voor 

laaggeschoolden en ouderen, en vestigt de aandacht op het feit dat het nastreven van de globale 

doelstellingen niet mag leiden tot een versterking van deze discriminatie. Daarom moet 

bijzondere aandacht besteed worden aan de opleidingsbehoeften van oudere en laaggeschoolde 

werknemers, met inbegrip van diegenen die tijdelijk recht geven op een 

doelgroepenvermindering. In het bijzonder voor deze personen beperkt de combinatie van 

relevante werkervaring en opleiding immers het risico op een terugval in de (langdurige) 

werkloosheid. 

 

Het verslag stelt tenslotte vast dat vrouwen, niet-EU-onderdanen en allochtonen frequenter met 

een financiële val worden geconfronteerd. Zelfs indien relatief veel vrouwen met kennis van 

zaken beroepen kiezen waarvoor de verloning veelal lager uitvalt dan gemiddeld, blijkt tevens 

uit studies dat ze, zelfs bij vergelijkbare capaciteiten en voor dezelfde functie, minder betaald 

worden. Niettemin lijken niet-financiële elementen voor hen ook relatief belangrijk te zijn. Zo 

dragen vrouwen nog steeds de voornaamste verantwoordelijkheid in het gezin, onder andere 

voor de kinderzorg, waardoor hun arbeidsparticipatie afhangt van de beschikbaarheid van 

betaalbare kinderopvang van goede kwaliteit. Voor niet-EU-onderdanen blijkt dat zij, zelfs 

indien ze over uitstekende vaardigheden en kwalificaties beschikken, op de mindervergoede 

functies na ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Aldus kan discriminatie niet 

uitgesloten worden als een verklarende factor. Discriminatie - de beslissing om bepaalde 

werknemers niet aan te werven en/of minder goed te belonen op basis van bepaalde kenmerken 

die geen invloed hebben op hun productiviteit - resulteert in een onderbenutting van het 

arbeidspotentieel en ontmoedigt investeringen in menselijk kapitaal bij bepaalde groepen 

wegens een gebrek aan degelijke perspectieven in de arbeidsmarkt. De Raad stelt voor om de 

bestaande wetgeving met betrekking tot discriminatie strikt toe te passen, en vraagt aan 

zowel de sociale partners als de verschillende overheden om meer aandacht te besteden aan 

het sensibiliseren van de maatschappij met betrekking tot (de nefaste gevolgen van) 

discriminatie. De Raad moedigt maatregelen aan zoals de creatie in het Brussels Gewest van 

een informatieloket m.b.t. discriminatie gericht op zowel werknemers als werkgevers of het 

subsidiëren in Vlaanderen van diversiteitsplannen in ondernemingen, die de volwaardige 

integratie van de verschillende kansengroepen, waaronder oudere werknemers, in de 

arbeidsmarkt bevorderen. 

 

 



HRW – Verslag 2005 
 

 
29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL I 
 
 
 
 

RECENTE ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSMARKT 
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



HRW – Verslag 2005 
 

 
30. 

Inhoudstafel 
 
1. Werkgelegenheid, werkloosheid en activiteitsgraad ................................................................. 31 
 
2. De regionale dimensie van de arbeidsmarkt in België .............................................................. 36 
2.1. Werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad .......................................................................... 36 
2.2. Werkzoekenden...................................................................................................................... 38 
 
3. De activering van het zoekgedrag naar werk............................................................................ 42 
3.1. Achtergrond en algemene principes van de hervorming........................................................ 42 
3.2. Inwerkingtreding ..................................................................................................................... 43 
3.3. Samenvatting van de opvolgingsprocedure door de RVA ..................................................... 44 
3.4. Eerste cijfergegevens over de invoering van de activering van het zoeken naar werk ......... 45 
3.5. Evaluatie van de opvolgingsprocedure .................................................................................. 45 
 

Bibliografie ...................................................................................................... 47 

 
Lijst van de tabellen 
 
Tabel 1 Arbeidsvraag en -aanbod ...................................................................................32 
Tabel 2 Werkgelegenheidsgraad in België en in de drie gewesten in 2004...................................36 
Tabel 3 Uitkeringstrekkers bij de RVA in 2004 ....................................................................41 
Tabel 4 Invoering van het activeringsplan voor het zoeken naar werk .......................................45 
 
 
Lijst van de grafieken 
 
Grafiek 1 Werkgelegenheid en activiteit ........................................................................... 31 
Grafiek 2 Ontwikkeling van de werkgelegenheid in België, in de drie buurlanden en in de EU25......... 34 
Grafiek 3 Interne dispariteit en werkloosheidsgraden in België en de drie buurlanden .................... 35 
Grafiek 4 Evolutie van de regionale werkloosheids- en werkgelegenheidsgraad van 1999 tot 2004 ...... 37 
Grafiek 5 Niet-werkende werkzoekenden: opsplitsing naar gewest............................................ 38 
Grafiek 6 Niet-werkende werkzoekenden: opsplitsing volgens leeftijd en gewest .......................... 40 
 
 
 
 



HRW – Verslag 2005 
 

 
31. 

1. WERKGELEGENHEID, WERKLOOSHEID EN ACTIVITEITSGRAAD 
 
De heropleving van de activiteit sinds de tweede helft van 2003 heeft geduurd tot het derde 
kwartaal van 2004, waarna er in het vierde kwartaal een lichte achteruitgang intrad. In 2004 
werden er gemiddeld zowat 27.000 banen gecreëerd, zodat de binnenlandse werkgelegenheid 
ten opzichte van 2003 met 0,7 pct. toenam. Deze gunstige evolutie van de werkgelegenheid zou 
zich moeten doorzetten ook al zou het groeiritme van kwartaal tot kwartaal in het spoor van de 
conjunctuurdaling moeten vertragen. In totaal zouden er in 2005 zowat 34.000 nieuwe banen 
gecreëerd worden, wat de werkgelegenheidsgraad zou brengen op 60,6 pct. van de bevolking op 
arbeidsleeftijd tegenover 60,4 pct. in 2004 en 59,6 pct. in 2003. 

 
In 2004 was de terugkeer naar een 
snellere groei van de 
werkgelegenheid het gevolg van een 
toename van zowel het aantal 
loontrekkenden als van het aantal 
zelfstandigen. De aangroei bij 
laatstgenoemde (de eerste sinds 
1997) met nagenoeg 1.400 personen 
volgens de laatste cijfers van het INR 
is gedeeltelijk toe te schrijven aan de 
verbeterde registratie van de 
meewerkende echtgenoten. Als 
gevolg van de aanpassing van hun 
sociaal statuut vanaf 1 januari 2003 
moeten meewerkende echtgenoten 
zich verplicht aansluiten bij het RSVZ 
waarbij ze een "mini-statuut"1 
genieten. Deze mensen konden 
eveneens, vrijwillig, kiezen voor een 
vollediger sociale dekking die het 
"maxi-statuut" wordt genoemd. Vanaf 
1 juli 2005 wordt het maxi-statuut 
verplicht voor alle meewerkende 
echtgenoten van zelfstandigen. 
Waarschijnlijk zal deze meer 
volledige, maar duurdere sociale 

dekking de groei van het aantal personen dat werkzaam is onder dit statuut afremmen, en zo de 
toename van de zelfstandige werkgelegenheid in 2005 doen teruggelopen tot zowat duizend 
personen.  
 
De werkgelegenheid van de loontrekkenden is in 2004 toegenomen met ongeveer 
26.000 personen, wat een stijging van zowat 0,8 pct. is ten opzichte van 2003. Deze vooruitgang 
wordt verklaard door nieuwe banen in de bedrijfstakken die het meest conjunctuurgevoelig zijn. 
De toename zou in 2005 33.000 personen bedragen.  
 
De werkgelegenheid bij de overheid is, wat betreft het aantal personen, in 2004 evenveel 
gestegen als het jaar daarvoor. De groei van deze werkgelegenheid zou in 2005 echter vertragen 
wanneer de aanwervingsstop waartoe de Vlaamse regering besloten heeft zijn eerste gevolgen 
zal laten voelen. 
 
 

                                                      
1 Voor meer informatie zie: RSVZ (2005), Het statuut van meewerkende echtgenoten van zelfstandigen, Brussel, april 

(www.rsvz-inasti.fgov.be). 

Grafiek 1 Werkgelegenheid en activiteit 
 
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, 
kwartaalgemiddelden, veranderingspercentages t.o.v. het vorige 
kwartaal) 
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Tabel 1 Arbeidsvraag en -aanbod 
 
(jaargemiddelden, veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
 

 2001 2002 2003 2004 (r) 2005 (r) 2004 (r) 
niveau 1  

       
Bevolking op arbeidsleeftijd 19 31 30 23 24 6.828 
       
Beroepsbevolking 56 9 50 67 51 4.793 
p.m. Geharmoniseerde activiteitsgraad2 64,2 64,8 64,9 66,1 66,5  
       
 Nationale werkgelegenheid 60 -13 3 28 34 4.217 
 p.m. Geharmoniseerde werkgelegen-
 heidsgraad2 59,9 59,8 59,6 60,4 60,6  
 Grensarbeiders 0 0 1 1 0 51 
 Binnenlandse werkgelegenheid 60 -12 2 27 34 4.166 
 Zelfstandigen -5 -3 -3 1 1 678 
 Loontrekkenden 66 -9 5 26 33 3.488 
 overheidssector 4 16 10 9 5 786 
 particuliere sector 62 -25 -5 17 28 2.702 
       
Niet-werkende werkzoekenden -5 22 46 38 17 576 
p.m. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad 3 6,7 7,6 8,2 8,6 8,7  
 
Bronnen: EC, FOREM, INR, RVA, BGDA, VDAB, NBB. 
(r) NBB-ramingen voor 2005 en niet-gepubliceerde gegevens voor 2004. 
1 Duizenden personen. 
2 Percentage van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar), gemiddeld van de kwartaalgegevens van de arbeidskrachtentellingen. 
3  Percentages van de beroepsbevolking (15-64 jaar), gemiddelde van de kwartaalgegevens van de arbeidskrachtentellingen. 

Laatstgenoemde verstrekken informatie, aan de hand van een reeks vragen, omtrent het aantal werkzoekenden dat actief op zoek is 
naar een baan en onmiddellijk beschikbaar is. De administratieve gegevens daarentegen, berusten op de inschrijving als 
werkzoekende. Het aantal werkzoekenden en hun verloop kunnen aanzienlijk afwijken naargelang de gebruikte bron. 

 
 

De beroepsbevolking, die naast de werkenden ook de niet-werkende werkzoekenden omvat, is in 
2004 gevoelig toegenomen tot nagenoeg 4,8 miljoen personen. Deze evolutie is zowel het gevolg 
van de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd, die in 2004 met zowat 23.000 personen 
gestegen is, als van de stijging van de activiteitsgraad. De activiteitsgraad, die de verhouding 
weergeeft tussen de beroepsbevolking en de bevolking op arbeidsleeftijd, vertoont sinds enkele 
jaren een structurele stijging die het gevolg is van de toenemende participatie van vrouwen aan 
de arbeidsmarkt. Deze stijging loopt gelijk met de gemiddelde toename in de andere landen van 
de EU15. De vooruitzichten betreffende de participatie van de groepen aan de twee uitersten 
van de actieve periode - in de statistieken gaande van 15 tot 64 jaar - blijven daarentegen 
minder dynamisch. Er werden reeds verschillende maatregelen genomen, of overwogen, om deze 
situatie te wijzigen. 
 
Zo nemen jongeren in verhouding met andere landen van de Unie minder deel aan het 
arbeidsproces, deels omdat de studies in België langer duren, wat nu reeds de totale 
activiteitsgraad drukt. In de mate dat zij een hoge scholingsgraad verwerven, kan dit worden 
beschouwd als een investering voor de lange termijn. In het licht van de ervaringen in andere 
landen kan echter opgemerkt worden dat het behalen van een diploma van het hoger onderwijs 
niet noodzakelijk in tegenspraak is met een relatief hoge participatie van jonge studenten aan 
de arbeidsmarkt. De maatregelen die onlangs door de regering werden genomen om de 
arbeidsmogelijkheden van studenten te verbeteren passen in deze logica en willen de definitieve 
integratie van deze jongeren in de arbeidsmarkt na hun studies bevorderen. Empirisch onderzoek 
dient evenwel nog te bevestigen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen deelname aan 
de arbeidsmarkt tijdens de studies en de slaagkansen voor een latere professionele integratie. 
 
De deelname van 55-plussers aan de arbeidsmarkt is in België ook zeer laag. Dit heeft de 
federale regering ertoe gebracht om in de algemene beleidsverklaring van 12 oktober 2004 een 
reeks voorstellen te formuleren die de nodige voorwaarden moeten scheppen om deze personen 
langer beschikbaar te houden op de arbeidsmarkt. Deze voorstellen, die onder meer gebaseerd 
zijn op de analyses van de HRW, bevatten daartoe maatregelen die ouderen willen aanmoedigen 
om actief te blijven en die de ondernemingen ertoe willen brengen om ouderen langer aan het 
werk te houden of om hen aan te werven, maar ook maatregelen om de verschillende stelsels 
van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt zowel voor werkgevers als voor werknemers 
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minder aantrekkelijk te maken door de toegangscriteria en financiële voorwaarden ervan aan te 
passen. Zoals de HRW in zijn Jaarverslag 2004 adviseerde, dringt zich immers een globale aanpak 
op om een systeem van communicerende vaten te vermijden waarin maatregelen die de toegang 
tot een of ander stelsel strenger of minder interessant moeten maken aanleiding zouden geven 
tot een hernieuwde toevlucht tot andere systemen die voordeliger gebleven zijn. De Conferentie 
over de eindeloopbaanproblematiek, waaraan wordt deelgenomen door de overheid en de 
sociale partners, die in de herfst van 2004 werd aangevat en de volgende maanden zou moeten 
aflopen, zal het mogelijk maken dit geheel van maatregelen te vervolledigen door rekening te 
houden met alle relevante factoren. 
 
Gelet op de demografische evolutie die ons in het begin van het volgende decennium te wachten 
staat, is de vastlegging van een coherent eindeloopbaanbeleid noodzakelijk geworden. Op zeer 
korte termijn is de tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren generatie die de arbeidsmarkt 
momenteel verlaat minder talrijk, en de groepen vrouwen die tot de leeftijdsgroep 55 - 64 jaar 
gaan behoren, zijn gemiddeld hoger geschoold en actiever dan hun voorgangsters, zodat de 
gevolgen van de veroudering op de activiteitsgraad volgens eenvoudige simulaties nog tamelijk 
matig zullen blijven. Deze gevolgen worden gedeeltelijk gecompenseerd door de reeds genomen 
maatregelen inzake de eindeloopbaan, zoals bijvoorbeeld de gewijzigde regelgeving die nieuwe 
werklozen van 50 en 58 jaar verplicht om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Ten 
slotte heeft het betrekkelijk gunstige conjunctuurprofiel een positieve invloed op het aantal 
personen van de bevolking op arbeidsleeftijd die zich daadwerkelijk aanbieden op de 
arbeidsmarkt.  
 
In totaal verklaren de cumulatieve gevolgen van deze verschillende factoren dat de totale 
activiteitsgraad in 2004 met 1,2 procentpunt gestegen is tot 66,1 pct., en dat deze in 2005 
66,5 pct. zal bedragen.  
 
Het profiel van de werkgelegenheidsontwikkeling in België is sterk vergelijkbaar met het 
gemiddelde van de EU en van onze drie buurlanden; alleen Nederland wijkt er iets van af. Na de 
forse groei op het einde van het vorige decennium werd er in de vier landen en de EU in haar 
geheel een vertraging waargenomen. Vanaf 2002 is die in België en Duitsland tot uiting gekomen 
in een duidelijke daling van het aantal banen. Die terugval werd in Frankrijk en Nederland iets 
later geobserveerd, maar was in Nederland meer uitgesproken en is in Frankrijk gehandhaafd 
gebleven. Daarentegen werd in België - waar de werkgelegenheid zich vanaf 2003 kon 
stabiliseren - Duitsland en de EU in haar geheel, in 2004 opnieuw een duidelijk merkbare 
positieve ontwikkeling in de werkgelegenheid opgetekend. Dit weerspiegelt de integratie van de 
Europese economieën, waar het activiteitsverloop - de voornaamste determinerende factor van 
de werkgelegenheid - vrijwel parallel is. 
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Grafiek 2 Ontwikkeling van de werkgelegenheid in België, in de drie buurlanden en in de EU25 
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Bronnen: EC, INR, NIS. 
1 Ratio van de jaarlijkse gemiddelde groeipercentages van de werkgelegenheid en de activiteit. 
 
 

De economieën verschillen evenwel in hun vermogen om deze groei in nieuwe banen om te 
zetten. Dit vermogen wordt gemeten aan de hand van de werkgelegenheidsintensiteit, dit is de 
ratio van de groei van de binnenlandse werkgelegenheid en van de activiteit. Voor de vier 
onderzochte landen en de EU heeft de werkgelegenheidsintensiteit van de groei eenzelfde 
profiel, met een gevoelige daling tussen de periode 1997-2000 en de afgelopen jaren. Over de 
gehele beschouwde periode, die zowel een forse stijging van de activiteit als een conjuncturele 
terugslag omvat, blijkt dat België een tussenpositie inneemt die aanzienlijk lager is dan 
Nederland en duidelijk hoger dan Duitsland, een land waar twee jaar van nagenoeg stabilisering 
van de activiteit geleid heeft tot een zwaar banenverlies. 
 
Door deze gemiddelde prestatie heeft België zijn werkgelegenheidsgraad kunnen optrekken van 
57 pct. in 1997 naar 60,4 pct. in 2004. Maar ook al was deze vooruitgang relatief bevredigend, zij 
was onvoldoende om het gemiddelde niveau van onze buurlanden te behalen. Nederland, dat al 
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de hoogste werkgelegenheidsgraad optekende, heeft de sterkste vooruitgang geboekt. Reeds in 
2004 overtrof het met een werkgelegenheidsgraad van 73,1 pct. tegenover 67,5 pct. in 1997, 
ruimschoots het door de EU voor 2010 tot doel gestelde niveau, dit ondanks het feit dat de 
werkgelegenheid in 2003 en 2004 fors daalde. Met een toename van de werkgelegenheidsgraad 
met 0,7 procentpunt tekent Duitsland de zwakste prestatie op van alle onderzochte landen. 
 
In België kon de toename van de beroepsbevolking in 2004 met ongeveer 67.000 personen maar 
ten dele worden opgevangen door een groeiende vraag naar arbeid, waardoor het aantal niet-
werkende werkzoekenden gemiddeld met 38.000 eenheden omhoogging. Deze evolutie 
weerspiegelt gedeeltelijk de reeds vermelde meerekening van werklozen van 50 tot 58 jaar die 
voortaan beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt en die, nu ze als niet-werkende 
werkzoekenden worden meegeteld, deel uitmaken van de beroepsbevolking. Dit aantal 
niet-werkende werkzoekenden zou in 2005 met 17.000 personen toenemen. De geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad2 is aldus tussen 2003 en 2004 met 0,4 procentpunt toegenomen tot 8,6 pct. 

In 2005 zou de geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad met 
0,1 procentpunt toenemen tot 8,7 pct.  
 
De geharmoniseerde werkloosheids-
graad bedroeg in België in de periode 
1999-2003 gemiddeld 7,2 pct., tegen-
over 8,6 pct. in Duitsland, 9,8 pct. in 
Frankrijk en 2,9 pct. in Nederland. De 
totale werkloosheidsgraad heeft 
evenwel geen beeld omtrent de 
regionale verschillen en de mogelijke 
mismatch tussen de lokalisatie van de 
arbeidskrachten en de geografische 
spreiding van de arbeidsplaatsen. 
Volgens de interne-dispariteitsindex, 
berekend voor dezelfde periode, 
presteert België op dit vlak weliswaar 
beter dan Duitsland, maar beduidend 
slechter dan Frankrijk en Nederland. In 
Frankrijk gaat een hoge totale 
werkloosheidsgraad gepaard met een 
relatief lage dispariteit, wat betekent 
dat het geheel van de regio's met 
dezelfde situatie geconfronteerd 
worden. In Nederland daarentegen 
wordt deze sterke samenhang bekomen 
voor een lage werkloosheidsgraad. 
 

 

                                                      
2  Werkloosheidsgraad voor de 15- tot 64-jarigen. 

Grafiek 3 Interne dispariteit en 
werkloosheidsgraden in België en de drie 
buurlanden 

 
(gemiddelden 1999-2003, gegevens tweede kwartaal) 
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Bron: EC (Arbeidskrachtentelling). 
1 Varianties van de verhouding tussen de geharmoniseerde regionale 

werkloosheidsgraden op NUTS 2-niveau (voor België betreft dit niveau de 
provincies) en de totale werkloosheidsgraad, gewogen met het aandeel, 
per regio, van de beroepsbevolking in de totale beroepsbevolking. De 
resultaten kunnen vertekend worden door het aantal en de grootte van 
de regio's die in aanmerking worden genomen. 
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2. DE REGIONALE DIMENSIE VAN DE ARBEIDSMARKT IN BELGIË 
 
2.1. WERKGELEGENHEIDS- EN WERKLOOSHEIDSGRAAD 
 
Zoals we hierboven hebben opgemerkt, bedraagt de totale werkgelegenheidsgraad voor 2004 in 
België 60,5 pct., d.w.z. zowat 4 pct. onder het gemiddelde van de Unie. Dit globale cijfer omvat 
opvallende verschillen, met name tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen en tussen 
de gewesten. 
 
 
Tabel 2 Werkgelegenheidsgraad in België en in de drie gewesten in 20041 

 
(procenten van de overeenstemmende bevolking) 
 

  Brussel Vlaanderen Wallonië België 
15-64     
-Totaal 55,4 64,0 55,5 60,5 
     
-Mannen 61,3 71,7 62,8 67,9 
-Vrouwen 49,6 56,2 48,2 53,0 
     
Belgen 55,9 64,9 56,2 61,4 
EU15-onderdanen 63,2 58,1 52,4 56,9 
Niet-EU15-onderdanen 40,2 36,4 30,0 36,6 
     
15-24 20,1 33,3 21,5 28,1 
25-54 68,8 81,9 71,8 77,3 
55-64 37,7 28,8 30,6 30,1 
p.m. Opsplitsing van de bevolking op arbeidsleeftijd 9,7 58,1 32,2 100,0 

 
Bron: NIS. 
1 Werkgelegenheidsgraad berekend op basis van gegevens van de arbeidskrachtentelling van het tweede kwartaal. 
 

 
Van de drie gewesten legt Vlaanderen de beste prestaties voor op het punt van de 
werkgelegenheidsgraad (64,0 pct. of een percentage dat dichtbij het Europese gemiddelde ligt, 
tegenover 60,5 pct. voor België, in het tweede kwartaal van 2004), zowel volgens geslacht als 
volgens leeftijdsgroep. Een uitzondering hierop vormt de werkgelegenheidsgraad van de 55- tot 
64-jarigen die er minder hoog is dan in de andere gewesten (28,8 pct. in Vlaanderen, tegenover 
30,6 pct. in Wallonië en 37,7 pct. in Brussel). De werkgelegenheidsgraad in Wallonië en Brussel is 
gelijkaardig en uitgesproken lager dan die in Vlaanderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
legt de zwakste prestaties voor, behalve voor vrouwen en oudere werknemers. Er moet echter 
worden opgemerkt dat dit gewest zich van de andere onderscheidt door zijn kleine omvang en 
hoge specialisatie. Het vertoont immers een zeer eigen werkgelegenheidsstructuur. De 
dienstverlenende sector neemt er ook een veel belangrijker plaats in dan in de andere gewesten. 
Bovendien is er in Brussel als hoofdstad en zetel van verschillende internationale instellingen een 
grote concentratie van nationale en internationale bestuursorganen. Deze bijzondere kenmerken 
komen tot uiting in het feit dat de werkgelegenheidsgraad voor buitenlandse werknemers 
afkomstig uit de EU15 er hoger ligt dan die van de Belgische werknemers. Tevens is in Brussel de 
werkgelegenheidsgraad van buitenlandse werknemers die niet afkomstig zijn uit de EU15 het 
hoogst, ook al blijft hij ongeveer 30 pct. onder de werkgelegenheidsgraad van Belgische 
werknemers in Brussel. Voor Vlaanderen en Wallonië bedraagt dit verschil ongeveer 45 pct. Het 
eigen karakter van het Brusselse gewest spreekt ook uit het feit dat pendelen er van groot 
belang is. In 2004 werden slechts 46 pct. van de Brusselse banen ingevuld door Brusselaars, 
daarnaast waren 34 pct. van de tewerkgestelden Vlamingen en 20 pct. Walen. In Wallonië en 
Vlaanderen zijn 97 procent van de mensen die er werken woonachtig in het gewest. 
 
In grafiek 4 wordt de regionale ontwikkeling vergeleken inzake werkgelegenheids- en 
werkloosheidsgraad voor de langste periode waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn, namelijk 
van 1999 tot 2004. Noch voor het land in zijn geheel, noch voor de drie gewesten, was er een 
lineaire evolutie tussen deze twee jaartallen. Zo zou, indien het jaar 2000, dat gekenmerkt werd 
door een uitzonderlijk conjunctuurklimaat, als referentie was genomen, in 2004 een 
verslechtering worden waargenomen. In de aangenomen presentatie zijn de prestaties van de 



HRW – Synthese en aanbevelingen 
 

 
37. 

drie gewesten zowel op het punt van 
werkgelegenheid als op dat van de 
werkloosheid over het geheel genomen 
verbeterd. Rekening houdend met de 
verschillende economische structuren 
en eigen conjunctuurprofielen van de 
gewesten moeten de gegevens die uit 
de regionale vergelijking van de 
relatieve ontwikkelingen kunnen 
worden afgeleid met de nodige 
omzichtigheid behandeld worden, ook 
al zijn ze niet geheel oninteressant. 
 
Zo blijkt dat, ondanks de grote 
discrepantie in de regionale 
werkloosheidsgraad (in 1999 5,6 pct. 
voor Vlaanderen, 12,5 pct. in Wallonië 
en 16 pct. voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) de 
werkloosheidsgraad in de drie 
gewesten, uitgedrukt in procent, over 
5 jaar evenredig is afgenomen, wat 
wordt vertaald in een grotere daling 
van de werkloosheidsgraad in 
procentpunten in Brussel 
(-2,4 procentpunten) dan in Wallonië 
(-1,5 procentpunt) en Vlaanderen 

(-1,1 procentpunt). Deze blijkbaar bescheiden teruggang voor Vlaanderen is echter merkwaardig 
omdat de gemiddeld zeer lage werkloosheidsgraad, die ongetwijfeld dichtbij het structurele 
niveau ligt, in acht dient te worden genomen. Op het vlak van de werkgelegenheid is de 
verbetering van de werkgelegenheidsgraad uitgedrukt in procentpunten (namelijk 
+2,1 procentpunten in Vlaanderen, +0,5 procentpunt in Wallonië en 1,8 procentpunt in Brussel) 
het hoogst in Vlaanderen, terwijl de werkgelegenheidsgraad er in 1999 reeds ruim hoger was dan 
die van de andere gewesten. Wat deze twee indicatoren betreft, en over de onderzochte 
periode, is de positie van Vlaanderen ten opzichte van het gemiddelde van het land dus nog 
versterkt. 
 
De lage arbeidsreserve in dit gewest (aantal niet-werkende werkzoekenden) wijst op de 
noodzaak een deel van de momenteel inactieve bevolking te mobiliseren teneinde te voorkomen 
dat de schaarste aan arbeidskrachten de groeivooruitzichten beperkt. Voor de andere gewesten 
is die noodzaak door het hoge aantal niet-werkende werkzoekenden ongetwijfeld minder sterk. 
Niettemin bestaat deze arbeidsreserve grotendeels uit laaggeschoolde arbeidskrachten die vaak 
al langdurig werkloos zijn, en die, aan de huidige voorwaarden inzake loonkosten, 
ontegensprekelijk zeer beperkt inzetbaar zijn (zie de analyse van de problematiek "Het lonend 
maken van werk" in het derde deel van dit rapport). 
 
De uiteenlopende situaties van de drie gewesten op het punt van arbeidsaanbod en -vraag 
zouden de gewestelijke publieke tewerkstellingsdiensten er wederzijds moeten toe aanzetten 
om actief samen te werken om alle bestaande mogelijkheden voor werkzoekenden en 
ondernemingen op lokaal niveau te inventariseren en ter beschikking te stellen. In het algemeen 
verdient elke actie die de mobiliteit tussen de gewesten bevordert (taalopleiding, verbetering 
van lokaal openbaar vervoersnet, enz.), aanmoediging. 

Grafiek 4 Evolutie van de regionale werkloosheids- 
en werkgelegenheidsgraad van 1999 tot 
2004 

 
(gegevens arbeidskrachtentelling van het tweede kwartaal) 
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2.2. WERKZOEKENDEN 
 
Het aantal werkzoekenden dat 
ingeschreven is bij de regionale 
diensten is tijdens het jaar 2004 sterk 
toegenomen. Gemiddeld werden er 
38.500 bijkomende werklozen 
geregistreerd, wat het totaal aantal 
niet-werkende werkzoekenden op 
577.000 brengt. De stijging ten belope 
van 7,1 pct., die voor een stuk het 
gevolg is van wijzigingen aan de 
regelgeving inzake de beschikbaarheid 
van oudere werklozen en werklozen die 
werkzaam zijn in het kader van de 
Plaatselijke werkgelegenheidsagent-
schappen (PWA), was niet even groot in 
de drie gewesten van het land. 
 
In Vlaanderen steeg het aantal niet-
werkende werkzoekenden met 
17.800 personen, wat een stijging is 
van 12 pct. In Brussel steeg het aantal 
werkzoekenden met 7,6 pct., d.w.z. 
zowat 6.000 personen. In Wallonië was 
het jaarlijkse groeitempo gematigder, namelijk 4,9 pct. Het aanvangniveau lag er hoger en het 
betrof een toename van nagenoeg 14.600 personen. 
 
De werkzoekenden jonger dan 25 jaar, die als eersten en het sterkst getroffen werden door de 
conjunctuurachteruitgang van het begin van het decennium, konden ook als eersten de vruchten 
plukken van de activiteitsheropleving. Gemeten op jaarbasis3 begon de toename van het aantal 
werkzoekenden jonger dan 25 jaar af te buigen vanaf het derde kwartaal van 2003 en de 
vertraging zette het ganse jaar 20044 door. Begin 2005 is deze evolutie omgezet in een 
duidelijke verlaging van het aantal jonge werklozen ten opzichte van de overeenkomstige 
periode van 2004. De stijging bleef beperkt tot gemiddeld 3,3 pct. op jaarbasis in 2004, 
tegenover 9,1 pct. in 2003. 
 
Het profiel van de jaar-op-jaar ontwikkelingen vanaf het begin van het decennium voor de 
werklozen van deze leeftijdscategorie is sterk verschillend in de drie gewesten van het land. In 
Vlaanderen begon het aantal jonge werkzoekenden toe te nemen vanaf het tweede kwartaal van 
2001. In het Brusselse Gewest deed deze stijging zich een kwartaal later voor. In het Waals 
Gewest daarentegen, bleef het aantal jonge werkzoekenden tot het derde kwartaal van 2002 
dalen5 om vervolgens snel te stijgen, ook al ging dit minder vlug dan in Vlaanderen in dezelfde 
periode. Vanaf begin 2004 is het verloop in Vlaanderen en Wallonië vrijwel gelijk en is er in 
beide gewesten een uitgesproken vertraging van jeugdwerkloosheidstoename waar te nemen. De 
eerste resultaten voor 2005 wijzen voor de twee gewesten zelfs op een vermindering. In het 
Brussels Gewest daarentegen is het aantal jonge werkzoekenden in het tweede kwartaal van 
2004 opnieuw aan een relatief gematigd, maar aanhoudend tempo beginnen stijgen. Deze 

                                                      
3  Door de analyse van jaar-op-jaar ontwikkelingen wordt de weerslag van seizoeninvloeden geweerd. Deze invloeden 

kunnen de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden van maand tot maand of van kwartaal tot kwartaal aanzienlijk 
wijzigen. 

4  Deze ontwikkeling kan beïnvloed zijn - alhoewel dit niet merkbaar is - door de toepassing vanaf juli 2004 van de 
procedure inzake de activering van het zoekgedrag naar werk, waaraan de personen jonger dan 30 jaar als eerste 
onderworpen werden. 

5 Deze afwijkende ontwikkeling wordt grotendeels verklaard door de wijziging van de inschrijvingsmethode voor de 
werkzoekenden die door FOREM vanaf november 2001, en door BGDA vanaf januari 2002 werd ingevoerd om overeen 
te stemmen met de methode die door de VDAB wordt gehanteerd. 

Grafiek 5 Niet-werkende werkzoekenden: 
opsplitsing naar gewest 

 
(veranderingspercentage ten opzichte van het voorgaande jaar, 
kwartaalgemiddelden) 
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ontwikkeling kan gedeeltelijk verklaard worden doordat de Brusselse arbeidsmarkt niet in staat 
is om de nieuwelingen op te nemen. Tijdens de laatste vijf jaar is de bevolking van 15 tot 24 jaar 
- die de potentiële nieuwelingen op de arbeidsmarkt vertegenwoordigt - inderdaad met 4,4 pct. 
toegenomen. De stijging was gematigder in Wallonië (1,9 pct.), terwijl in Vlaanderen een daling 
werd waargenomen (-0,7 pct.). 
 
De stijging van het aantal werkzoekenden tussen 25 en 49 jaar is in 2004 eveneens vertraagd 
maar minder uitgesproken dan die van de werkzoekenden jonger dan 25 jaar. In het Brussels 
Gewest is het groeipercentage van het aantal werkzoekenden tussen 25 en 49 jaar in 2004 niet 
gedaald, dit in tegenstelling tot het in de twee andere gewesten waargenomen verloop. De 
daling die begin 2005 is ingezet loopt echter samen met deze die in Vlaanderen en Wallonië 
wordt waargenomen. 
 
In tegenstelling tot de twee eerder genoemde categorieën, is het aantal werkzoekenden van 
50 jaar en ouder in 2004 meer gestegen dan in de loop van de twee voorgaande jaren. Dit is 
hoofdzakelijk het gevolg van de wijziging van de regelgeving inzake het stelsel van oudere 
werklozen, waardoor nieuwe werklozen tussen 50 en 58 jaar sinds juli 2002 geleidelijk opnieuw 
verplicht worden om zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt6. Het aantal 
werkzoekenden van 50 jaar en ouder is daardoor in 2002 al met 6,2 pct. en in 2003 met 29,5 pct. 
toegenomen. In 2004 was die stijging nog meer uitgesproken, namelijk gemiddeld 41,8 pct. over 
het hele jaar. Bovenop voornoemde wijziging in de regelgeving kwam bovendien deze met 
betrekking tot de werkzoekenden tewerkgesteld in het kader van de PWA's. Tot september 2004 
waren zij vrijgesteld om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt, maar vanaf oktober 2004 
werden zij automatisch heringeschreven als werkzoekenden.  
 
Op regionaal vlak is de stijging hand over hand toegenomen in Vlaanderen terwijl deze sedert 
begin 2004 in Wallonië en vanaf het tweede kwartaal in Brussel naar beneden is afgebogen. 
Einde 2004 waren er in Vlaanderen meer dan 36.000 werkzoekenden van 50 jaar en ouder, 
tegenover 19.400 het jaar voordien, wat dus een stijging is van bijna 90 pct. De werklozen 
tewerkgesteld in de PWA's waren in dit gewest inderdaad het talrijkst. Meer dan 
10.000 Vlamingen hebben aldus in oktober 2004 van statuut veranderd ten gevolge van de 
afschaffing van de vrijstelling om beschikbaar te zijn. Bovendien konden de nieuwe werklozen 
van 50 jaar en ouder die vanaf juni 2002 beschikbaar moesten blijven op de arbeidsmarkt pas 
vanaf augustus 2004 opgenomen worden in de VDAB-statistieken betreffende de werkzoekenden. 
De gecumuleerde weerslag van beide factoren heeft aanzienlijk gewogen op de ontwikkeling van 
het aantal werkzoekenden in Vlaanderen, en dit hoofdzakelijk in de groep van 50 jaar en ouder. 
 
De invloed van de veranderingen in methodologie of regelgeving kan moeilijk worden geïsoleerd 
van de conjuncturele factoren die vanaf begin 2001 en tot einde 2003 een toename van het 
totaal aantal werkzoekenden tot gevolg hebben gehad. De hierboven beschreven veranderingen 
bleven evenwel zonder gevolg voor het aantal personen dat een uitkering ontvangt van de RVA7, 
daar zich hier geen enkele verandering voordeed. Het volgende gedeelte is gebaseerd op de 
betalingsstatistieken van de RVA. Deze statistieken betreffen een bredere bevolkingsgroep, 
namelijk iedereen die steun ontvangt van de RVA: naast uitkeringsgerechtigde werkzoekenden 
ontvangen immers ook andere mensen, die niet werkzoekend zijn (maar die inactief of aan het 
werk zijn) uitkeringen van de RVA - bijvoorbeeld mensen die met brugpensioen zijn of een 
tijdskrediet opnemen. Aan de hand van de databank van de betalingen kunnen deze 
uitkeringstrekkers worden opgesplitst volgens het stelsel waartoe ze behoren. 
 
 
                                                      
6  Sinds 1 juli 2002 worden nieuwe werklozen tussen 50 en 56 jaar, een leeftijd die in juli 2003 tot 57 jaar en in juli 

2004 tot 58 jaar werd opgetrokken, in de statistieken meegeteld als werkzoekenden, behalve indien ze een 
voldoende lange loopbaan kunnen bewijzen. 

7  Er deden zich wel wijzigingen voor tussen de categorieën van uitkeringstrekkers, dit zonder weerslag op het totaal. 
Er dient tevens op gewezen dat de verplichting tot beschikbaarheid voor werklozen tewerkgesteld in de PWA's de 
politieke wil vertaalt om op termijn dit stelsel te vervangen door de dienstencheques. De verandering in regelgeving 
is op zich een aanmoediging voor deze personen om te kiezen voor de dienstencheques en aldus te verdwijnen uit de 
statistieken aangaande de werkzoekenden. 
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Grafiek 6 Niet-werkende werkzoekenden: opsplitsing volgens leeftijd en gewest 
 
(veranderingspercentage ten opzichte van het voorgaande jaar, kwartaalgemiddelden) 
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Bron: RVA (maandbericht, aantal werkzoekenden ingeschreven in de gewestelijke instellingen). 
 
 

De niet-werkende werkzoekende uitkeringstrekkers maken minder dan de helft (41 pct.) uit van 
de zowat 1,2 miljoen personen die een uitkering ontvangen van de RVA. De overige 60 pct. van 
de uitkeringsgerechtigden is ofwel niet aan het werk en evenmin op zoek naar een baan of is aan 
het werk maar ontvangt tevens een tegemoetkoming. De RVA betaalt een tegemoetkoming aan 
werknemers die in de loop van of aan het einde van hun beroepsloopbaan hun activiteit vrijwillig 
hebben verminderd. Deeltijds brugpensioen komt weinig voor, maar loopbaanonderbrekingen en 
tijdskrediet, ook voor oudere werknemers, kennen daarentegen een waar succes, aangezien 
bijna 150.000 personen, d.w.z. bijna 13 pct. van de uitkeringstrekkers, er in 2004 een beroep op 
hebben gedaan. Andere werknemers zijn dan weer gedwongen om hun activiteiten tijdelijk te 
verminderen om economische redenen of omwille van de weersomstandigheden. Dit zijn 
tijdelijke werklozen, die in 2004 met meer dan 120.000 waren, wat overeenkomt met meer dan 
10 pct. van de mensen die een uitkering ontvangen van de RVA. De RVA is tevens bevoegd voor 
personen die herintreden op de arbeidsmarkt en daarbij gebruik maken van 
activeringsmaatregelen (51.000 personen) of van een inkomensgarantie-uitkering en behoud van 
rechten voor personen die een deeltijdse baan hebben aanvaard terwijl ze nog op zoek waren 
naar een voltijdse baan (44.000 personen).  
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Daarnaast betaalt de RVA uitkeringen aan een aantal inactieven die geen werk zoeken. Het gaat 
hier hoofdzakelijk om (ongeveer 137.000) oudere werklozen die vrijgesteld zijn van de 
verplichting om werk te zoeken en wier aantal zal dalen na de wijziging in de regelgeving 
betreffende dit statuut, en (110.000) bruggepensioneerden. De personen in volledige 
loopbaanonderbreking, een stelsel dat werd afgeschaft en vervangen door het tijdskrediet, zijn 
slechts met 30.000, dus vijf keer minder dan het aantal personen dat van dit stelsel gebruik 
maakt op deeltijdse basis. 
 
 
Tabel 3 Uitkeringstrekkers bij de RVA in 2004 
 
(duizenden personen) 
 

 Brussel Vlaanderen Wallonië België 

p.m. 
Verdeling 

naar 
categorieën 

      
Niet-werkenden 95 376 313 784 66,7 
      
 Werkzoekenden 73 192 221 486 41,4 
      
 Niet-werkzoekenden 22 184 92 298 25,4 
  Oudere werklozen 14 78 44 137 11,6 
  Voltijds bruggepensioneerden 5 74 32 110 9,3 
  Voltijdse loopbaanonderbreking en voltijds 

tijdskrediet  2 20 7 29 2,4 

  Sociale en familiale moeilijkheden 0 5 1 6 0,5 
  Andere redenen 1 7 8 17 1,4 
      
      
Werkenden 20 250 121 391 33,3 
      
 Door de RVA ondersteunde werkenden 14 145 84 242 20,6 
  Tijdelijke werkloosheid 4 81 38 124 10,5 
  Deeltijdse werknemers met behoud van rechten 

en IGU1 5 24 16 44 3,8 

  Activering 4 25 22 51 4,4 
  Opleidingen en andere actieve vrijstellingen 1 9 5 15 1,3 
  Onthaalouders 0 3 1 4 0,4 
  Overige  0 3 1 4 0,3 
      
 Werknemers die hun arbeidstijd verminderen 6 105 37 149 12,7 
  Deeltijdse loopbaanonderbreking en deeltijds 

tijdskrediet  6 105 37 148 12,6 

  Deeltijds brugpensioen 0 1 0 1 0,1 
      
Totaal 115 626 434 1.175 100 
p.m. Regionale verdeling aantal uitkeringstrekkers  9,8 53,3 36,9 100  
  Regionale verdeling werkgelegenheid 8,9 61,5 29,6 100  
 
Bronnen: NIS, RVA. 
1  Inkomensgarantie-uitkering. 
 
 

De regionale uitsplitsing van de uitkeringstrekkers bij de RVA weerspiegelt niet de verdeling over 
de regio's van de bevolking op arbeidsleeftijd, noch deze van de werkgelegenheid. Vlaanderen 
telt slechts 53 pct. van de uitkeringsgerechtigden, terwijl 58 pct. van de bevolking op 
arbeidsleeftijd en 62 pct. van de werkende bevolking er woonachtig is. In Wallonië en Brussel 
daarentegen, is het aandeel van de uitkeringstrekkers (respectievelijk 37 pct. en 10 pct.) hoger 
dan het aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd (respectievelijk 32 pct. en 10 pct.) en van 
de werkgelegenheid (respectievelijk 30 pct. en 9 pct.).  
 
Conform de lagere werkloosheidsgraad in Vlaanderen (zie grafiek 4), is het aandeel 
niet-werkende werkzoekenden er ook relatief laag: 192.000 personen of 40 pct. van het totaal, 
tegenover 45 pct. in Wallonië (221.000 personen) en 15 pct. in Brussel (73.000 personen). 
 
De maatregelen die maximale tewerkstelling beogen, maar tegelijkertijd in de mogelijkheid 
voorzien om bijvoorbeeld de arbeidstijd te verminderen of vervroegd uit te treden, kennen het 
grootste succes op de gespannen Vlaamse arbeidsmarkt. Zo telt Vlaanderen 20.000 personen die 
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voltijds hun loopbaan onderbreken of een tijdskrediet opnemen, of 68 pct. van het totaal, 
tegenover 25 pct. in Wallonië (7.000 personen) en 7 pct. in Brussel (2.000 personen). Bij de 
voltijds bruggepensioneerden is dat 67 pct. (74.000 personen), tegenover 29 pct. in Wallonië 
(32.000 personen) en 4 pct. in Brussel (5.000 personen). 
 
De regionale verdeling van de RVA-tegemoetkomingen aan tewerkgestelden stemt beter overeen 
met de structuur van de werkgelegenheid, 64 pct. is woonachtig in Vlaanderen (250.000 
personen), 31 pct. in Wallonië (121.000 personen) en 5 pct. in Brussel (20.000 personen). Dit 
belet evenwel niet dat voor de verschillende maatregelen sterke regionale verschillen 
waargenomen worden. Zo wordt er in Vlaanderen meer dan in de andere regio's gebruik gemaakt 
van de stelsels die een vermindering van de professionele activiteit mogelijk maken, met name 
de deeltijdse loopbaanonderbreking en het deeltijdse tijdskrediet (Vlaanderen: 71 pct., 
Wallonië: 25 pct., Brussel: 4 pct.). Nogmaals blijkt dat dergelijke maatregelen beter gedijen op 
de gespannen Vlaamse arbeidsmarkt. Bovendien sluiten de stelsels van loopbaanonderbreking en 
tijdskrediet beter aan bij de behoeften op de Vlaamse arbeidsmarkt, waar relatief meer 
tweeverdienersgezinnen aanwezig zijn. De Vlaamse overheid komt hieraan tegemoet door middel 
van een aanvullende premie voor werknemers die gebruik maken van deze maatregelen. De 
Brusselse uitkeringtrekkers lijken - met 5 pct. van het totaal - onvertegenwoordigd wat de 
tegemoetkomingen aan tewerkgestelden betreft. Het leeuwendeel van dergelijke uitkeringen 
gaat naar tijdelijke werklozen. Van deze maatregel wordt weinig gebruik gemaakt in Brussel, 
aangezien hij vooral ten goede komt aan bedrijven uit de verwerkende nijverheid en de bouw, 
die ondervertegenwoordigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de 
activeringsmaatregelen8, ten slotte, zijn 43 pct. van de betrokkenen woonachtig in Wallonië 
(22.000 personen) en minder dan de helft in Vlaanderen (25.000 personen). Dit getuigt van het 
succes van de maatregelen om doelgroepen - die talrijker aanwezig zijn in Wallonië - terug te 
laten toetreden tot de arbeidsmarkt. Uit een meer gedetailleerde analyse van de 
activeringsmaatregelen blijkt dat in Vlaanderen vooral gebruik gemaakt werd van het 
PWA-stelsel, terwijl in Wallonië en Brussel vooral de activaplannen succes kennen. 
 
 
3. DE ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG NAAR WERK 
 
3.1. ACHTERGROND EN ALGEMENE PRINCIPES VAN DE HERVORMING 
 
Het werkloosheidsverzekeringsstelsel in België onderscheidt zich van de meeste vergelijkbare 
stelsels in de Europese landen doordat het recht op uitkeringen niet beperkt wordt in de tijd, 
met uitzondering van schorsing voor abnormaal langdurige werkloosheid (artikel 80 van het 
Koninklijk Besluit van 25 november 1991). 
 
Om echter recht te hebben op deze uitkeringen, moet de werkloze tijdens de gehele duur van 
zijn werkloosheid voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onvrijwillig werkloos zijn en 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat de werkloze een gepaste baan 
die hem wordt aangeboden niet mag weigeren, dat hij niet mag weigeren een hem voorgestelde 
opleiding te volgen maar ook dat hij zelf actief werk moet blijven zoeken. 
 
Daar het recht op uitkeringen niet beperkt wordt in de tijd, is het billijk dat de RVA regelmatig 
controleert of de werkloze wel degelijk werk zoekt en dus nog altijd aan de voorwaarden voldoet 
om recht te hebben op uitkeringen. Met dat doel voor ogen heeft de overheid de RVA vanaf 
1 juli 2004 met een nieuwe opdracht belast: de activering van het zoekgedrag naar werk. 
 
De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt ten 
einde de inspanningen te evalueren die de werkloze levert om zich opnieuw te integreren op de 
arbeidsmarkt.  

                                                      
8  Het hier gehanteerde activeringsconcept stemt overeen met dit in het Jaarverslag van de RVA. Het laat een regionale 

vergelijking van de gegevens toe, maar kan afwijken van het concept dat de gewesten gebruiken in hun eigen 
publicaties. 
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Om tot deze evaluatie te komen beschikt de RVA over verscheidene informatiebronnen, namelijk 
de publieke tewerkstellingsdiensten (FOREM, VDAB, BGDA of Arbeitsamt). De nieuwe regeling 
systematiseert de opvolgingsprocedure waaraan elke volledig werkloze die arbeidsgeschikt is en 
die een uitkering ontvangt, wordt onderworpen. Zij biedt de RVA meer mogelijkheden om 
informatie in te zamelen door een reeks verplichte gesprekken in te stellen tussen de 
werkzoekende en een ambtenaar van de RVA die daarvoor speciaal is opgeleid. Het doel is eerst 
en vooral de werkloze actief te volgen en hem te helpen bij zijn zoeken naar werk. 
 
Parallel hiermee hebben de gewesten en de gemeenschappen zich er ook toe verbonden 
bijkomende inspanningen te leveren om alle werklozen die dat wensen begeleiding aan te bieden 
en deze begeleiding doeltreffend te organiseren met het oog op een zo hoog mogelijke 
beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en een zo doelmatig mogelijk zoeken naar werk. Deze 
verbintenissen zijn neergelegd in een samenwerkingsakkoord dat op 30 april 2004 werd 
afgesloten tussen de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen.  
 
Zo heeft de Vlaamse overheid bijkomende middelen gegeven aan de VDAB om haar 
begeleidingsstrategie voor werklozen aan te passen aan de hervorming van de activering van het 
zoekgedrag naar werk. De VDAB-strategie bevat zowel een preventief als een curatief luik. Het 
doel is om te komen tot een volledig sluitende en continue begeleiding van de werkzoekende, dit 
vanaf het moment van inschrijving tot op het moment dat hij een baan vindt. 
 
Het preventieve luik is een getrapt begeleidingssysteem, bestaande uit drie fasen. Bij de 
inschrijving wordt een dossier opgemaakt met alle kenmerken van de werkzoekende. Het dossier 
wordt automatisch gekoppeld aan de bestaande vacatures en de passende vacatures worden 
automatisch bekendgemaakt aan de betrokkene. De tweede trap is de telefonische screening 
door de VDAB-consulent na een bepaalde werkloosheidsduur, gaande van 3 tot 6 maanden, 
afhankelijk van de kenmerken van de werkzoekende. Indien de werkzoekende drie maanden na 
de telefonische screening nog steeds werkloos is, wordt hij uitgenodigd voor een face-to-face 
interview. De werkzoekende krijgt dan een traject op maat aangeboden. 
 
Het curatieve luik verloopt in twee fases. Vooreerst worden tijdens een reeks informatiesessies 
de dienstverlening van de VDAB, de regelgeving, enz… uiteengezet. Op het einde van de sessies 
is er een individueel gesprek waarin met de werkzoekende een traject op maat wordt 
afgesproken (bijvoorbeeld een module volgen van actieve toeleiding naar werk, een 
beroepsopleiding volgen, enz…). Maandelijks is er minstens één opvolgingsgesprek tussen de 
begeleider en de werkzoekende, waarbij onder meer de ondernomen acties worden besproken 
en nieuwe vacatures worden doorgegeven. De kalender van het geheel van deze maatregelen 
werd zodanig opgesteld dat hij overeenstemt met deze van de RVA-controlegesprekken.  
 
3.2. INWERKINGTREDING  
 
De opvolgingsprocedure voor het zoekgedrag naar werk van de werkloze is op 1 juli 2004 in 
werking getreden. Gelet op de omvang van de hervorming inzake het aantal te begeleiden 
personen en om de gewesten en de gemeenschappen de kans te geven een voldoende 
begeleidingsaanbod voor alle werkzoekenden uit te werken, wordt de opvolgingsprocedure 
geleidelijk ingevoerd volgens een bepaald tijdschema. In een eerste fase (tot juni 2005) gaat het 
enkel om werklozen jonger dan 30 jaar. Vervolgens wordt de opvolgingsprocedure uitgebreid 
naar werklozen jonger dan 40 jaar (vanaf juli 2005) en tot werklozen jonger dan 50 jaar (vanaf 
juli 2006). De huidige schorsingsprocedure voor langdurige werkloosheid (artikel 80) wordt 
opgeschort naarmate de nieuwe opvolgingsprocedure in werking treedt. De doeltreffendheid van 
dit nieuwe systeem zal in 2007 (zie punt 3.5, infra) geëvalueerd worden. 
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3.3. SAMENVATTING VAN DE OPVOLGINGSPROCEDURE DOOR DE RVA9 
 
Op het ogenblik waarop de werkloze zijn aanvraag tot uitkeringen indient, wordt hij over zijn 
rechten en plichten ingelicht door zijn uitbetalingsinstelling. Hij ontvangt informatie over de 
diensten die hem door de publieke tewerkstellingsdienst voorgesteld kunnen worden en 
specifieke informatie over de opvolgingsprocedure. 
 
Wanneer de werkloze ten minste 15 maanden werkloos is (voor wie jonger is dan 25 jaar) of 
21 maanden (voor wie 25 jaar is of ouder), dan wordt hij door de RVA uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Enkele maanden vóór dit eerste gesprek stuurt de RVA hem een aanmaning 
die hem herinnert aan zijn plicht om actief mee te werken aan de begeleidingsmaatregelen die 
hem door de publieke tewerkstellingsdienst worden voorgesteld en om actief werk te zoeken. 
Deze brief vermeldt ook de datum waarop hij voor een gesprek wordt uitgenodigd. 
 
Dit eerste gesprek heeft tot doel de RVA de inspanningen te laten evalueren die de werkloze 
heeft gedaan om werk te zoeken tijdens de 12 maanden vóór het gesprek. Bij die evaluatie 
wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de werkloze, namelijk zijn leeftijd, 
opleidingsniveau, bekwaamheden, sociale en familiale toestand, verplaatsingsmogelijkheden en 
eventuele discriminerende elementen waarvan hij het slachtoffer kan zijn. Ook de toestand van 
de arbeidsmarkt in de streek waar de werkloze woont wordt in aanmerking genomen om zijn 
inspanningen te beoordelen. Als de inspanningen voldoende worden geacht, wordt het dossier 
geklasseerd. Als de betrokkene nog altijd uitkeringsgerechtigd is, zal hij in principe 16 maanden 
later uitgenodigd worden voor een nieuw eerste gesprek. 
 
Indien de inspanningen van de werkloze onvoldoende zijn, dan stelt de ambtenaar van de RVA de 
betrokkene een actieplan voor dat een aantal concrete handelingen bevat die de werkloze in de 
loop van de volgende maanden moet uitvoeren. Dit plan is aangepast aan zijn eigen situatie en 
aan de specifieke moeilijkheden die hij tegenkomt tijdens het zoeken naar werk (taal, lage 
scholingsgraad, handicap,...). Dit actieplan neemt de vorm aan van een contract tussen de RVA 
en de werkzoekende.  
 
Een tweede gesprek vindt plaats ten vroegste 4 maanden na de ondertekening van het contract 
tijdens het eerste gesprek. Er wordt nagegaan of de werkloze zijn actieplan heeft nageleefd 
door de concrete handelingen uit te voeren die van hem werden verwacht. Indien dat zo is, dan 
hoeft de werkloze zich niet meer aan te melden voor een derde gesprek Hij zal later opnieuw 
worden uitgenodigd voor een eerste gesprek (in principe 12 maanden later). Indien de werkloze 
zijn actieplan niet heeft nageleefd, wordt er een nieuw, en in principe strenger, contract 
afgesloten en krijgt de werkloze als waarschuwing een tijdelijke sanctie. De sancties bestaan uit 
een schorsing of een vermindering van het bedrag van de werkloosheidsuitkering gedurende een 
aantal maanden. De omvang daarvan hangt voornamelijk van vier factoren af: de 
omstandigheden die aanleiding geven tot de sanctie (de betrokkene meldt zich niet aan voor een 
gesprek, weigert aan het einde van het eerste gesprek het contract te tekenen, leeft het eerste 
contract niet na, enz.), de aard van de uitkeringen die de betrokkene ontvangt (de werkloze 
krijgt een wachtuitkering, als pas afgestudeerde jongere, of een gewone uitkering); ten slotte 
zijn ook de gezinssituatie en het gezinsinkomen van belang.  
 
Tijdens het derde gesprek kunnen de sancties gaan tot een volledige schorsing van de 
uitkeringen. Deze volledige schorsing wordt pas opgeheven als de werkloze bewijst dat hij 
opnieuw voldoet aan de normale toegangsvoorwaarden of als hij een stage van 312 werkdagen of 
gelijkgestelde dagen heeft voltooid als voltijds werknemer in de 18 maanden voorafgaand aan 
zijn nieuwe uitkeringsaanvraag. De werkdagen vóór de ontvangst van de schorsingbeslissing 
komen niet in aanmerking voor de opheffing van de schorsing. 
 

                                                      
9  Voor een gedetailleerde beschrijving, zie RVA (2005), Jaarverslag 2004, Brussel. 
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De werkloze kan de schorsingbeslissing betwisten door een administratief beroep in te dienen bij 
de Nationale Administratieve Commissie. Dit beroep is niet opschortend. Als de werkloze niet 
akkoord gaat met een beslissing van de RVA of met de beslissing van de Nationale 
Administratieve Commissie, staat het hem altijd vrij beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank 
en wel binnen de 3 maanden volgend op de kennisgeving van de beslissing die hij wenst aan te 
vechten.  
 
3.4. EERSTE CIJFERGEGEVENS OVER DE INVOERING VAN DE ACTIVERING VAN HET ZOEKEN NAAR WERK 
 
De omvang van de inspanningen geleverd door de RVA en de publieke tewerkstellingsdiensten 
kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende gegevens. Op 31 maart 2005 bestond de 
groep personen die bij de opvolgingsprocedure betrokken waren uit 107.900 personen. Op die 
datum had de RVA reeds een aanmaning gestuurd naar 91.274 personen (d.w.z. 85 pct. van de 
doelgroep voor de eerste fase). 16.558 werklozen hebben reeds een oproep gekregen met een 
uitnodiging voor een eerste gesprek en 9.504 personen hebben reeds hun eerste gesprek achter 
de rug. 
 
 
Tabel 4 Invoering van het activeringsplan voor het zoeken naar werk 
 

Waals gewest België Vlaams 
Gewest  waarvan:  

Toestand op 31 maart 2005   Duitstalige 
Gemeen-

schap 

Brussels 
Hoofdste-

delijk 
Gewest 

 

Doelgroep op 1 juli 2004  26.588 54.028  15.301 95.917 
Nieuwelingen in de doelgroep in de periode juli 2004 tot 
maart 2005 5.094 4.644  2.245 11.983 

- Hebben een waarschuwing (informatiebrief) gekregen 26.223 49.972 248 15.079 91.274 
      
 Opgeroepen 5.632 7.462 21 3.464 16.558 
 - schorsingsprocedure 1.345 1.425 6 792 3.562 
 - niet aanwezig op gesprek 286 508 2 171 965 
 - aanwezig 3.164 4.402 7 1.938 9.504 
  waarvan:      
  - voldoende inspanningen (zonder contract)) 2.130 3.047 6 1.431 6.608 
  - contract getekend 964 1.267 0 448 2.679 
 - gespreksdatum gepland maar nog niet bereikt 837 1.127 6 563 2.527 
      
 p.m. totaal aantal schorsingen (inclusief van 

beperkte duur) 202 399 0 129 730 

 
Bron: RVA. 
 
 

Volgens de beschikbare statistieken doen 69 pct. van de 9.504 ondervraagde personen voldoende 
inspanningen om werk te vinden, terwijl voor 28 pct. deze inspanningen onvoldoende worden 
geacht en er een contract is getekend. De personen die zich niet voor het gesprek hebben 
gemeld zonder geldige reden of wiens inspanningen onvoldoende werden geacht en die 
geweigerd hebben een contract te tekenen, kregen een sanctie. Het betreft in totaal 
730 personen, waarvan 202 in Vlaanderen, 399 in Wallonië en 129 in Brussel. 
 
3.5. EVALUATIE VAN DE OPVOLGINGSPROCEDURE 
 
De activering van het zoekgedrag naar werk bestaat uit twee luiken: enerzijds een persoonlijke 
begeleiding die voornamelijk gebeurt door de publieke tewerkstellingsdiensten en anderzijds een 
sterkere controle van de voorwaarden om te voldoen aan het statuut van werkzoekende voor de 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. De evaluatie heeft hoofdzakelijk betrekking op de 
versterkte controle van het zoekgedrag door de RVA die de belangrijkste vernieuwing is van de 
nieuwe reglementering. 
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Zoals elk strafsysteem hebben de sancties voorzien in het kader van de activering van het 
zoekgedrag naar werk een drievoudig doel: 
 
 - niet-wenselijk gedrag voorkomen ("deterrence"); 
 - gepaste maatregelen nemen als er misbruiken worden vastgesteld; 
 - de spelregels verduidelijken. 
 
De evaluatie zal aantonen of de opvolgingsprocedure en de ruchtbaarheid die eraan gegeven is 
invloed heeft gehad op het zoekgedrag van de werklozen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen mensen die onder deze procedure vielen en mensen die er niet bij werden betrokken. 
 
Er moet eveneens rekening worden gehouden met de grote heterogeniteit van de doelgroep voor 
wie deze maatregel bedoeld is, een heterogeniteit die nog zal toenemen naarmate de 
verschillende fases elkaar opvolgen. De doeltreffendheid van de opvolgingsprocedures kan 
namelijk verschillen volgens de leeftijd van de betrokkenen en de duur van hun werkloosheid. 
 
Voor deze evaluatieprocedure werd een openbare offerteaanvraag uitgeschreven. Zij zal worden 
uitgevoerd door een team van onafhankelijke deskundigen, die een objectieve en hoogwaardige 
evaluatie waarborgen. 
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1. INLEIDING 
 
De Europese werkgelegenheidsstrategie die in 1997 werd ingesteld, is sindsdien aanzienlijk 
geëvolueerd. In 2000 is ze opgenomen in een bredere strategie, de Lissabon-strategie, die van de 
Unie tegen 2010 de "meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld" wil 
maken. Na vijf jaar uitvoering werd de Europese werkgelegenheidsstrategie onderworpen aan 
een evaluatie, die is vertaald in een vernieuwing in de diepte en een betere coördinatie met de 
"globale richtsnoeren voor het economisch beleid". In november 2004 heeft de tussentijdse 
evaluatie van de Lissabon-strategie de vinger gelegd op de te trage vooruitgang met betrekking 
tot de aan te pakken uitdagingen en de noodzaak van een nieuwe impuls voor de groei en de 
werkgelegenheid. Deze vier stappen worden beschreven in hoofdstuk 2. 
 
De drie volgende hoofdstukken betreffen de hernieuwde Lissabon-strategie vanuit het oogpunt 
van de nieuwe Commissie Barroso. Hoofdstuk 3 behandelt de Mededeling van de Commissie, 
gepubliceerd in januari 2005, die de impuls geeft voor een hervorming van de Lissabon-strategie. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de werking van de nieuwe coördinatiecycli van het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid zoals voorgesteld door de Europese Raad van maart 2005. Ten slotte 
behandelt hoofdstuk 5 de inhoud van de nieuwe beleidslijnen inzake het macro- en 
micro-economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid die werden aangenomen tijdens de 
Europese Raad van 16 en 17 juni 2005.  
 
 
2. HISTORISCH OVERZICHT 
 
2.1. INVOERING VAN COÖRDINATIEPROCESSEN VOOR HET ECONOMISCH BELEID EN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID 
 
Het Verdrag van Maastricht, aangenomen in 1992, voorzag in de "bevordering van een 
evenwichtige en duurzame economische en sociale vooruitgang, met name door de 
totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen, door de versterking van de economische 
en sociale samenhang en door de oprichting van een economische en monetaire unie die 
uiteindelijk een gemeenschappelijke munt inhoudt".  
 
De geplande invoering van de euro vereiste tijdens de tweede voorbereidende fase van de 
economische en monetaire Unie (EMU) in de jaren 1994 tot 1998 een convergentie van het 
economisch en monetair beleid van de lidstaten die ten volle wilden deelnemen aan de EMU, 
met het oog op prijsstabiliteit en een gezonde situatie van de overheidsfinanciën. In dat verband 
werden er verschillende instrumenten ter controle en coördinatie van het nationaal beleid 
ingevoerd, want dat nationaal beleid zou de monetaire toestand in de eurozone kunnen 
beïnvloeden en zo de verwezenlijking van de Europese doelstellingen inzake het monetair beleid 
en de wisselkoersen kunnen tegenhouden. 
 
Het idee toezicht te houden op de macro-economische ontwikkeling en de evolutie van het 
structureel beleid inzake de arbeidsmarkt en de markt voor producten en diensten in de 
lidstaten werd in de tweede helft van de jaren 1990 geconcretiseerd in verschillende vormen.  
 
De globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) die het belangrijkste instrument 
voor economische coördinatie vormen en waarvan de eerste in 1996 werden aangenomen, 
hebben tot doel een stabiel macro-economisch kader tot stand te brengen dat de 
werkloosheidsbestrijding en de voortzetting van de inspanningen voor stabilisering van de prijzen 
en budgettaire sanering als prioritaire doelstellingen heeft. De gemeenschappelijke strategie 
richt zich op drie doelen: een stabiel muntbeleid, de sanering van de overheidsfinanciën en een 
loonevolutie die verenigbaar is met de prijsstabiliteit en de productiviteitswinsten. Sinds de 
Europese Raad van Amsterdam in 1997 werden de prioriteiten uitgebreid door een grotere 
klemtoon op de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt en de markten van goederen, 
diensten en kapitaal. De GREB, die elk jaar in juni worden aangenomen, vormen de algemene 
beleidslijnen en, sinds 1999, de concrete, aan elke lidstaat aangepaste beleidslijnen die 



HRW - Verslag 2005 
 

 
52. 

afgestemd zijn op de verbetering van het groeipotentieel en de schepping van werkgelegenheid. 
Elk jaar presenteert de Commissie een rapport over de uitvoering van de GREB op het vlak van 
de Europese Unie en van de lidstaten. Dit rapport kan aanleiding geven tot aan de lidstaten 
gerichte aanbevelingen die kunnen openbaar worden gemaakt. 
 
De Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) kristalliseert de wil van de lidstaten tot 
coördinatie van hun nationaal beleid inzake werkgelegenheid. Deze Strategie werd ingesteld 
door het Verdrag van Amsterdam en aangenomen op de Buitengewone top over de 
werkgelegenheid van Luxemburg in 1997. Gelet op de toenmalige hoge werkloosheidsgraden had 
zij de ambitie om, binnen een termijn van vijf jaar, aanzienlijke vooruitgang te realiseren op het 
stuk van de arbeidsmarkt. Daartoe schiep het Verdrag van Amsterdam het kader voor een 
multilaterale controleprocedure: de jaarlijkse werkgelegenheidsrichtsnoeren vormen het kader 
voor het nationale werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten; deze richtsnoeren worden omgezet 
in Nationale actieplannen (NAP); de uitvoering van deze NAP wordt beoordeeld in een 
gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid dat wordt opgesteld door de Commissie en de 
Raad; ten slotte kan de Commissie individuele aanbevelingen voor de lidstaten voorstellen en 
kan de Raad deze aannemen. Tot in 2002 werden de werkgelegenheidsrichtsnoeren elk jaar in de 
maand december aangenomen. Van de mogelijkheid om specifieke aanbevelingen voor de 
lidstaten te formuleren werd voor de eerste keer gebruik gemaakt in december 1999. 
 
De EWS wordt beschouwd als het typevoorbeeld van "soft law" en berust op de principes van de 
"open coördinatiemethode" (OCM): toegepast op een gebied waarin de Unie niet over 
wetgevende bevoegdheden beschikt, verenigt zij gezamenlijk aangenomen doelstellingen op 
Europees vlak met nationale actieplannen, de definitie van evaluatie-indicatoren en de 
opstelling van een gezamenlijk evaluatierapport. In elke fase van het coördinatie- en 
controleproces wordt er "peer pressure" (wederzijdse druk) uitgeoefend en deze wordt aan het 
einde van het traject geconcretiseerd in de uitwerking van specifieke aanbevelingen voor elke 
lidstaat. Bovendien wordt aan de lidstaten gevraagd om voorbeelden van "goede praktijken" voor 
te stellen, die worden beoordeeld tijdens de "peer review" (beoordeling door de groep van 
gelijken) en die als voorbeeld dienen voor andere lidstaten die een hervorming van hun 
werkgelegenheidsbeleid doormaken. Ondanks de intrinsieke kwaliteiten van de "peer review" 
heeft deze niet geleid tot de verhoopte resultaten, omdat het moeilijk is de goede praktijken 
van de ene lidstaat over te brengen op de andere. 
 
Parallel met deze twee coördinatieprocessen heeft het Stabiliteits- en groeipact, in 1997 
aangenomen tijdens de Europese Raad van Amsterdam, tot doel een gezond beheer van de 
overheidsfinanciën te verzekeren en te voorkomen dat er een buitensporig begrotingstekort 
ontstaat dat de stabiliteit van de rentevoeten en de groei in de eurozone zou kunnen schaden. 
Het proces van Cardiff, aangenomen op de Raad van Cardiff in 1998, wil aanknopen met de 
structurele hervormingen voor een betere werking van de markten voor goederen, diensten en 
kapitaal om de groei en de werkgelegenheidsintensiteit ervan te bevorderen. Ten slotte stelt het 
proces van Keulen, ingevoerd in 1999, de rechtstreekse dialoog in evenals de uitwisseling van 
informatie tussen de drie belangrijkste groepen die de macro-economische beleidsmix bepalen, 
namelijk de sociale partners, de nationale regeringen en de Europese Centrale Bank.  
 
2.2. DE LISSABON-STRATEGIE 
 
In maart 2000 hebben de staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon een strategisch doel voor 
het komende decennium vastgelegd om opnieuw gunstige voorwaarden voor volledige 
werkgelegenheid te scheppen: van de Europese Unie in 2010 "de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie van de wereld die in staat is tot duurzame economische groei met 
meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang, met respect voor het milieu" te 
maken. 
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Om dit doel te verwezenlijken is er een integrale strategie nodig die gericht is op: 
- de voorbereiding van de overgang naar een kenniseconomie en kennismaatschappij door 

een beter beleid op het gebied van de informatiemaatschappij en onderzoek en 
ontwikkeling, alsmede door versnelling van het structurele hervormingsproces met het 
oog op het verhogen van het concurrentievermogen en innovatie, en door voltooiing van 
de interne markt; 

- de modernisering van het Europees sociaal model door te investeren in menselijk 
kapitaal en door sociale uitsluiting te bestrijden; 

- het behoud van gezonde economische vooruitzichten en gunstige groeiperspectieven 
door een passende macro-economische beleidsmix toe te passen. 

Om dit ambitieuze doel te bereiken moest er zowel gebruik worden gemaakt van de traditionele 
communautaire methode (het wetgevende arsenaal) als van de OCM.  
 
De voor 2000 vastgelegde GREB hebben de conclusies van de Top van Lissabon een operationele 
invulling gegeven door een lijst van globale richtsnoeren en beleidslijnen per lidstaat op te 
stellen met de bedoeling de groei te bevorderen, volledige werkgelegenheid na te streven, 
innovatie en kennis te stimuleren, de uitdaging van de vergrijzing van de bevolking aan te 
pakken en de sociale samenhang te verbeteren. In 2001 werd ook de bevordering van duurzame 
ontwikkeling een prioriteit. 
 
De EWS werd eveneens hernieuwd door op het vlak van de Europese Unie in haar geheel het 
streven naar volledige werkgelegenheid als doelstelling aan te nemen en door concrete 
doelstellingen inzake de werkgelegenheidsgraden voor de middellange termijn vast te leggen, 
namelijk om in 2010 een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 70 pct. te behalen voor de 
gehele bevolking, en van 60 pct. voor de vrouwen (in 2001 aangevuld met een streefpercentage 
van 50 pct. voor de 55-plussers in 2010). De tekst van de richtsnoeren werd vervolgens gewijzigd 
volgens het goeddunken van de achtereenvolgende voorzitterschappen in 2001 en 2002, met de 
toevoeging van nieuwe prioriteiten onder meer in de vorm van horizontale doelstellingen die 
bijvoorbeeld de noodzaak onderkennen om strategieën voor levenslang leren uit te werken of om 
de kwaliteit van de banen te bewaken. 
 
Hierdoor werd de Strategie steeds ingewikkelder zodat, in de versie van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren (WGR) die voor 2002 werden aangenomen, de EWS 6 horizontale 
doelstellingen en 18 richtsnoeren omvatte ingedeeld in 4 pijlers. De strategie moest dan ook 
vereenvoudigd worden. Deze hervorming werd gerealiseerd na een evaluatie door de Europese 
Commissie van de eerste vijf jaar van uitvoering van de strategie1. Deze evaluatie heeft erop 
gewezen dat de EWS meer stabiliteit nodig heeft als zij de structurele zwakheden (te lage 
werkgelegenheids- en activiteitsgraad, te hoge werkloosheidsgraad) wil overwinnen en de 
nieuwe uitdagingen waarmee de Europese Unie na de uitbreiding geconfronteerd zal worden 
(vergrijzing van de bevolking, mondialisering en snelle evolutie van de arbeidsmarkt) wil 
aangaan. 
 
2.3. 2003-2005: RATIONALISATIE VAN DE JAARLIJKSE COÖRDINATIECYCLI VAN HET ECONOMISCH EN 

WERKGELEGENHEIDSBELEID 
 
De coördinatie-instrumenten van het economisch beleid zijn sinds het einde van de jaren 1990 
toegenomen: bij het Stabiliteits- en Groeipact, de GREB en de EWS hebben zich ook nog het 
proces van structurele hervorming (proces van Cardiff) en de dialoog met de sociale partners 
(proces van Keulen) gevoegd. De open coördinatiemethode (proces van Lissabon) heeft zich 
bovendien naar verschillende gebieden uitgestrekt, namelijk onderzoek en ontwikkeling, sociale 
insluiting, pensioenen en onderwijs. 
 
De veelheid aan processen en tijdslimieten maakt de verspreiding van de politieke beleidslijnen 
van de Unie er niet eenvoudiger op. Daarom werd in 2003 besloten om deze verschillende 
                                                 
1 Europese Commissie (2002), Inventarisatie van vijf jaar Europese werkgelegenheidsstrategie, mededeling aan de 

Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, 17 juli 2002. 
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coördinatieprocessen te rationaliseren en te stroomlijnen en zo de transparantie, coherentie 
en complementariteit te verbeteren. Voorkeur werd gegeven aan de middellange termijn, met 
cycli van drie jaar. Dankzij deze stabiliteitswaarborg kunnen de lidstaten aannemelijke 
strategieën formuleren en uitvoeren. Bovendien werd het accent minder gelegd op de te 
gebruiken middelen maar meer op de te behalen resultaten door de vastlegging van een reeks 
meetbare doelstellingen. 
 
De nieuwe coördinatiecyclus die voor de periode 2003-2005 werd toegepast, berustte op de 
volgende elementen: 

- vóór de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad bereidt de Commissie het 
"uitvoeringspakket" voor dat het uitvoeringsverslag over de GREB, het gezamenlijke 
werkgelegenheidsverslag en het uitvoeringsverslag over de internemarktstrategie bevat; 

- de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad neemt de globale richtsnoeren voor het 
beleid aan en bepaalt de domeinen waarin er vooruitgang nodig is; 

- de Raad van juni neemt het "richtsnoerenpakket" aan dat de GREB en de WGR alsook de 
beleidslijnen en aanbevelingen voor de lidstaten bevat. Dit "pakket" bestrijkt in principe 
een periode van drie jaar, maar jaarlijks zijn er aanpassingen mogelijk; 

- de verschillende nationale documenten die moeten dienen voor de uitwerking van de 
beleidslijnen en aanbevelingen per land, namelijk het NAP voor de werkgelegenheid en 
het Cardiff-programma worden tijdens het vierde kwartaal uitgewerkt. In het eerste jaar 
wordt met deze oefening de strategie bepaald; in het derde jaar wordt beoordeeld in 
hoeverre zij is uitgevoerd. 

 
De nieuwe EWS die geldig is voor drie jaar werd, tegelijk met de nieuwe GREB, voorgesteld op de 
Top van juni 2003. De GREB blijven het belangrijkste coördinatie-instrument van het economisch 
beleid, terwijl de EWS een voorname rol speelt in de beleidsoriëntatie en -coördinatie inzake 
werkgelegenheid. De EWS omvatte 3 hoofddoelstellingen (volledige werkgelegenheid, 
arbeidskwaliteit en -productiviteit, en sociale samenhang en insluiting) en 10 specifieke 
richtsnoeren die samenvatten aan welke maatregelen er voorrang moet worden gegeven. De EWS 
berustte bovendien op de principes van deugdelijk bestuur. De specifieke richtsnoeren gingen 
eventueel vergezeld van exact meetbare doelstellingen. 
 
Parallel aan zijn beslissing om de coördinatiecycli van het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid te rationaliseren, heeft de Europese Raad van het voorjaar 2003 een 
Task Force Werkgelegenheid opgericht die belast werd met een grondig onafhankelijk 
onderzoek van de belangrijkste belemmeringen waarmee het werkgelegenheidsbeleid zich 
geconfronteerd ziet en die hervormingsmaatregelen moest ontwerpen om de lidstaten beter in 
staat te stellen de herziene EWS uit te voeren. Deze Task Force, onder leiding van de heer Wim 
Kok, heeft haar verslag bekendgemaakt in november 20032. Daaruit blijkt dat Europa, om het 
hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich voor de Unie stellen - namelijk de uitbreiding, de 
mondialisering, en de vergrijzing van de bevolking - zijn economisch potentieel moet vergroten 
door een duurzame groei van de werkgelegenheid en de productiviteit te bevorderen.  
 
Daartoe moet er prioriteit worden verleend aan maatregelen op vier terreinen:  

- het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen verbeteren; 
- het voor meer mensen aantrekkelijk maken om toe te treden op de arbeidsmarkt; 
- meer en doelmatiger investeren in menselijk kapitaal; 
- een effectieve uitvoering van de hervormingen waarborgen door beter bestuur. 

 
In verband daarmee stelde het rapport concrete maatregelen en aanbevelingen voor de lidstaten 
voor. 
 
De beleidsboodschappen in het verslag van de Task Force Werkgelegenheid hebben als inspiratie 
gediend voor de Europese Raad die deze heeft opgenomen in de formulering van de WGR voor 
                                                 
2 Kok W. (2003), Report of the Employment Taskforce, Jobs, jobs, jobs - creating more employment in Europe, 

Brussels, November. 
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2004, die overigens geen andere wijzigingen bevatten ten opzichte van de versie voor 2003. Zo 
heeft de Raad bevestigd dat bovengenoemde terreinen inderdaad de vier voornaamste voor 
prioritaire maatregelen zijn en dienst doen als algemene aanbevelingen. Ook heeft zij 
beklemtoond dat er meer belang moet worden gehecht aan een intensieve follow-up van de door 
de lidstaten ingevoerde hervormingen en dat de "peer pressure" moet worden verhoogd. 
Overigens zijn de landspecifieke aanbevelingen bedacht om de identificatie van de prioriteiten 
te vergemakkelijken, ongeacht of deze zich bevinden op de terreinen waarop de lidstaten reeds 
problemen ondervonden hebben of nieuwe uitdagingen zijn die onmiddellijke actie vereisen. De 
richtsnoeren voor 2004 waren ook geldig voor de tien nieuwe lidstaten, die daarnaast ook 
specifieke aanbevelingen hebben gekregen. 
 
2.4. DE TUSSENTIJDSE BALANS VAN DE EUROPESE WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE 
 
In maart 2004 heeft de Europese Raad de Commissie uitgenodigd om een groep op hoog niveau 
op te richten die een onafhankelijke, tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie moest 
opmaken. Deze groep, opnieuw geleid door de heer Wim Kok, heeft haar verslag ingediend in 
november 20043. Ongeveer vijf jaar na de start van de Lissabon-strategie beklemtoont dit 
verslag het tekort aan betrokkenheid en inzet in de toepassing van een groot gedeelte van de 
Strategie, met als gevolg dat de vooruitgang inzake werkgelegenheid te beperkt is gebleven. 
 
Het verslag van de groep op hoog niveau roept dan ook op tot een nieuw politiek engagement 
ten gunste van de groei en de werkgelegenheid: het verschil in groei met Noord-Amerika en Azië 
is nog groter geworden, terwijl Europa de dubbele uitdaging van lage bevolkingsgroei en 
vergrijzing het hoofd moet bieden en een uitbreiding tot 25 lidstaten wil realiseren. Daarom is 
het volgens de auteurs absoluut noodzakelijk geworden om een vastberaden beleid te voeren dat 
steunt op de betrokkenheid van iedereen, zowel van de Europese instellingen en de lidstaten als 
van de burgers. 
 
Het idee dat in het verslag van de groep van hoog niveau naar voor komt is dus niet om de 
ambities van Lissabon terzijde te schuiven, en ook niet om de termijn ervan uit te stellen: de 
Lissabon-strategie moet een permanent proces worden dat ernaar streeft de toekomst van 
Europa op lange termijn te waarborgen en de visie van sociale samenhang die haar kenmerkt te 
verwezenlijken. Eerst en vooral gaat het erom gezamenlijk en doelgericht te handelen. 
 
Om het potentieel voor economische groei vrij te maken, moeten de initiatieven en structurele 
hervormingen onderling met elkaar en met verschillende beleidsterreinen in verband staan: de 
kennismaatschappij verwezenlijken, de interne markt voltooien (ook voor diensten), een gunstig 
ondernemingsklimaat scheppen, een flexibele arbeidsmarkt creëren die toegankelijk is voor 
iedereen en duurzame ontwikkeling bevorderen.  
 
Het opnieuw focussen van de Lissabon-strategie op groei en werkgelegenheid moet gepaard gaan 
met een grotere transparantie inzake de te ondernemen hervormingen en de geboekte 
vooruitgang. De lidstaten worden dan ook verzocht om vrijwillig nationale actieplannen uit te 
werken die aan hun situatie zijn aangepast en die beschrijven hoe zij van plan zijn de 
Lissabon-doelstellingen te behalen, rekening houdend met de gemeenschappelijke Europese 
principes die in de GREB en de WGR werden vastgelegd. Het verslag van de groep van hoog 
niveau stelt bovendien voor om deze twee instrumenten samen te voegen zodat ze zoveel 
mogelijk samenhang en overeenstemming vertonen. 
 
 

                                                 
3 Kok W. (2004), Rapport van de groep op hoog niveau, Aan de slag - De Lissabon-strategie voor groei en 

werkgelegenheid, Brussel, november 2004. 
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3. "SAMEN WERKEN AAN WERKGELEGENHEID EN GROEI" (VERSLAG BARROSO): NAAR EEN 
INTEGRATIE VAN DE BELEIDSLIJNEN VOOR HET ECONOMISCH EN WERKGELEGENHEIDSBELEID 

 
In ruime mate voortgaand op het verslag van de groep op hoog niveau heeft de Commissie, in 
februari 2005, een nieuwe mededeling voorgesteld: "Samen werken aan werkgelegenheid en 
groei - Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie (COM(2005)24)4. Zonder de doelstellingen in 
vraag te stellen, legt zij de nadruk op de ontoereikendheid van de sinds 2000 verwezenlijkte 
vooruitgang en op het grote gebrek aan uitvoering, alsook op de noodzaak van een herziening 
van de prioriteiten van de Lissabon-strategie en de manier waarop zij wordt bestuurd. Deze 
analyse wordt hieronder samengevat. 
 
3.1. TE WEINIG VOORUITGANG GEBOEKT 
 
De resultaten inzake groei zijn ver onder de verwachtingen gebleven die werden geformuleerd 
op het ogenblik waarop de Lissabon-strategie van start ging (de prognoses gingen toen uit van 
een jaarlijkse groei van 3 pct.), zodat het verschil in levensstandaard tussen de Europese Unie en 
de Verenigde Staten niet verminderd is. Het groeipotentieel van de Europese economie zou de 
komende decennia kunnen halveren en, als de huidige trend doorzet, 1 pct.per jaar kunnen gaan 
bedragen. 
 
Wat de werkgelegenheid betreft worden de doelstellingen inzake de werkgelegenheidsgraad, 
ondanks de vooruitgang, nog steeds niet behaald, behalve voor de vrouwen. De strategieën voor 
een actief vergrijzingsbeleid blijven onvoldoende; de verschillen tussen mannen en vrouwen 
bestaan nog steeds; de werkgelegenheidsvallen zijn moeilijk op te heffen; te veel banen blijven 
onzeker. 
 
De initiatieven om de productiviteit te verhogen, namelijk via een toename van de uitgaven 
voor onderzoek en ontwikkeling en de oprichting van hightechondernemingen, zijn te recent om 
al een meetbaar effect te hebben. De uitgaven voor onderwijs en opleiding, en de kwaliteit van 
die opleidingen, blijven onvoldoende. Kansarme bevolkingsgroepen hebben nog te weinig 
toegang tot opleiding. 
 
De markthervormingen hebben de prijsverschillen tussen de lidstaten niet volledig uitgevlakt; 
de omzetting van de Europese richtlijnen blijft onder de doelstellingen; de concurrentie blijft 
beperkt ondanks de opening van markten in de sector van de netwerkindustrieën. Daarentegen is 
het ondernemingsklimaat verbeterd, meer bepaald aangaande de administratieve beperkingen, 
en zijn de markten voor overheidsopdrachten transparanter geworden. 
 
De indicatoren van sociale cohesie zijn niet verbeterd. Het armoederisico is stabiel gebleven 
maar er heeft zich een onrustwekkende evolutie voorgedaan in de langdurige werkloosheid en in 
de werkgelegenheidsvooruitzichten van kansarme bevolkingsgroepen. 
 
Ten slotte is de vooruitgang op het vlak van het milieu eveneens onvoldoende ondanks de 
ondertekening van het Kyoto-protocol, vooral betreffende de vermindering van de 
broeikasgassen en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. 
 
 

                                                 
4 Europese commissie (2005), Samen werken aan werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start voor de Lissabon-

strategie (COM(2005)24), Brussel, 2 februari 2005. 
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3.2. GEBREK AAN UITVOERING 
 
Het gebrek aan uitvoering heeft tal van oorzaken. 
 
De doelstellingen van de Lissabon-strategie werden opgesteld in een periode van dynamische 
conjunctuur, terwijl de economische omstandigheden vervolgens naar de middelmaat zakten. 
Bovendien hielden ze geen rekening met individuele situaties of met de komst van de nieuwe 
lidstaten. Bovendien werden er aan het oorspronkelijke programma tal van elementen 
toegevoegd die de strategische prioriteiten geleidelijk aan deden verwateren. 
 
De instrumenten om de Lissabon-strategie uit te voeren zijn inadequaat gebleken, omdat de 
open coördinatiemethode ondergeschikt werd gemaakt aan de politieke wil van de lidstaten. De 
toepassing van de strategie op tal van terreinen leidt tot aanzienlijke administratieve lasten. De 
reglementaire methode heeft echter ook te lijden van een heleboel vertragingen in de omzetting 
naar de nationale wetgeving. 
 
De inhoud van de Lissabon-strategie is soms politiek delicaat (bijvoorbeeld wat de hervorming 
van de pensioenen of de gezondheidszorg betreft) en wekt bij de burgers geen interesse. De 
sociale partners worden vaak onvoldoende betrokken bij de hervormingsprocessen, wat het 
gebrek aan aansporing verklaart. 
 
De vergelijkende prestatieanalyse leidt tot een tendentieuze evaluatie: de keuze van de 
prestatie-indicatoren wordt gezien als een politieke keuze, waarbij de lidstaten geneigd zijn die 
indicatoren te verwijderen die hun erbarmelijke posities zichtbaar maken. 
 
3.3. DE BELEIDSGEBIEDEN VOOR EEN NIEUWE START 
 
De ambities van Lissabon worden niet opgegeven. Integendeel, de inzet om ze te behalen krijgt 
nieuwe impulsen en wordt versterkt met doelgerichtere actie en een vereenvoudigde en 
hiërarchisch beter ingedeelde procedure om zo de problemen van de vergrijzing en de mondiale 
concurrentie aan te kunnen pakken. 
 
De vernieuwde Lissabon-strategie concentreert zich op twee hoofdtaken: sterkere en duurzame 
groei verwezenlijken en meer en betere banen scheppen. De Unie heeft immers een dynamische 
economie nodig om haar bredere ambities op sociaal gebied en inzake milieu te voeden. 
 
De Europese Raad van maart 20055 heeft de mededeling van de Commissie goedgekeurd en heeft 
verzocht om de Lissabon-strategie een nieuwe impuls te geven door opnieuw te concentreren op 
groei en werkgelegenheid. Europa moet immers de basis van zijn concurrentievermogen 
hernieuwen, zijn groeipotentieel en zijn productiviteit verhogen en de sociale samenhang 
versterken, door kennis, innovatie en de valorisatie van menselijk kapitaal centraal te stellen. 
Om deze doelstellingen te bereiken, moet de Unie een groter beroep doen op alle nationale en 
communautaire middelen (met name door aan de Unie de gepaste financiële middelen te 
verstrekken bij de aanname van een financieel kader voor 2007-2013) in de drie dimensies van 
de Strategie - met name de economische, de sociale en de ecologische - om de synergieën ervan 
beter aan te wenden in een context van duurzame ontwikkeling. Door partnerschappen te 
ontwikkelen zal de betrokkenheid van alle belanghebbenden bij de Strategie verhogen.  
 
De Raad heeft de essentiële actiegebieden van de hernieuwde Lissabon-strategie bepaald:  

- van kennis en innovatie de motoren van groei maken; 
- investeren en werken in Europa aantrekkelijker maken; 
- groei en werkgelegenheid ten dienste stellen van de sociale samenhang. 
 

                                                 
5 Europese Raad (2005), Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel, 22 en 23 maart 2005. U kunt 

het volledige document downloaden op de website van de Europese Commissie op het volgende adres: 
http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_nl.htm.  
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Om beter en concreter bij te dragen tot de groei en de werkgelegenheid moet het beleid van de 
Strategie verbeterd worden, wat inhoudt dat de Strategie zelf duidelijker en eenvoudiger moet 
worden, met een drievoudig doel: 

- de bepaling van de prioriteiten vergemakkelijken zonder afbreuk te doen aan het 
algehele evenwicht van de Strategie en de synergie tussen de drie dimensies ervan; 

- betere toepassing van die prioriteiten in de praktijk, met een grotere rol voor de 
lidstaten; 

- de follow-up vereenvoudigen en stroomlijnen zodat de toepassing van de Strategie op 
nationaal niveau inzichtelijker wordt.  

 
 
4. DE LISSABON-STRATEGIE WEER OP GANG BRENGEN: GEBRUIKSAANWIJZING VOOR 2005-2008 
 
De driejaarlijkse coördinatiecyclus voor het economisch beleid die in 2003 werd ingevoerd blijft 
bewaard, maar vanaf 2005 wordt die cyclus fundamenteel herzien: de verschillende beleidslijnen 
worden beter geïntegreerd en de tenuitvoerlegging van de rapportering wordt vereenvoudigd. 
 
Startpunt van de cyclus is een strategisch verslag van de Commissie. Voor de huidige cyclus 
2005-2008 is dat de mededeling Barroso6. 
 
Dit verslag wordt bestudeerd door de bevoegde organen (het Comité voor werkgelegenheid, het 
Comité voor sociale bescherming, het Economisch en financieel comité en het Comité voor 
economische politiek) en vervolgens legt de Europese Raad tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst de 
beleidsprioriteiten vast. Voor 2005-2008 werden deze opgenomen in de conclusies van de Top 
van 22 en 23 maart 20057.  
 
Op deze basis stelt de Commissie in april de geïntegreerde richtsnoeren (GRS) voor die, nadat ze 
door de bevoegde instellingen besproken en geamendeerd werden, in juni aangenomen worden 
door de Europese Raad. Deze GRS zijn samengesteld uit de GREB (met een macro- en 
micro-economisch luik, inclusief het werkgelegenheidsbeleid voorzover er interactie is met het 
macro- en microbeleid) en de WGR. Ze worden in het begin van de cyclus aangenomen voor drie 
jaar en kunnen worden aangepast aan het begin van het tweede en derde jaar van de cyclus. 
 
Dan stelt de Commissie een Communautair Lissabon-programma voor drie jaar op met alle 
maatregelen die ter bevordering van groei en werkgelegenheid op communautair niveau moeten 
worden genomen, en met duidelijk bepaalde prioriteiten. De lidstaten van hun kant stellen in 
samenwerking met alle regionale en nationale belanghebbenden een Nationaal, meerjarig 
hervormingsprogramma (NHP) op dat rekening houdt met de specifieke situatie en de nationale 
cycli. Dit NHP dient opgevat te worden als een afzonderlik beleidsdocument (30 tot 
40 bladzijden) dat een op de toekomst gerichte driejaarlijkse strategie voor werkgelegenheid en 
groei8 bevat. Tijdens de uitwerking van deze nationale programma's zal voorrang worden 
gegeven aan de bilaterale dialoog tussen de Commissie en de lidstaten. Op het niveau van de 
lidstaten zullen geschikte coördinatieprocedures dienen opgesteld te worden teneinde de 
coherentie, toepassing en opvolging van de NHP te garanderen. Hiertoe kan in elke lidstaat een 
"nationale Lissabon-coördinator" worden aangesteld. 
 

                                                 
6  Europese commissie (2005), Samen werken aan werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start voor de Lissabon-

strategie (COM(2005)24), Brussel, 2 februari 2005. 
7  Europese Raad (2005), Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel, 22 en 23 maart 2005. U kunt 

het volledige document downloaden op de website van de Europese Commissie op het volgende adres: 
http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_nl.htm. 

8  Wat de cyclus 2005-2008 betreft, zullen de NHP ten laatste op 15 oktober 2005 aan de Commissie overhandigd dienen 
te worden. De structuur en inhoud van de NHP dienen te beantwoorden aan de bepalingen van de Commissie in het 
document "Working together for growth and jobs. Next steps in implementing the revised Lisbon strategy" 
(Sec(2005)622). 
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De uitvoering van het communautaire programma van Lissabon en de NHP's wordt door de 
Commissie beoordeeld in een jaarlijks voortgangsverslag, waarvan het eerste begin 2006 en het 
tweede in 2007 zal worden gepubliceerd. Aan de hand van dit verslag zal de Europese Raad elk 
voorjaar de vooruitgang toetsen en eventuele jaarlijkse aanpassingen van de GRS doorvoeren. 
Het zal tevens het door het Verdrag voorziene ontwerp van gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid bevatten.  
 
De lidstaten leggen eveneens jaarlijks een follow-upverslag van de Lissabon-strategie voor dat de 
verschillende beleidsgebieden duidelijk van elkaar onderscheidt, en dat een overzicht schetst 
van de maatregelen die in de voorgaande 12 maanden ter uitvoering van de NHP's zijn genomen 
(dit gebeurt voor de eerste keer in het najaar van 2006, daarna in 2007). Tijdens het derde jaar 
wordt er vooral aandacht besteed aan de beoordeling van de beleidslijnen en hervormingen die 
ten uitvoer zijn gelegd. Deze nationale rapportageprocedure voor de GREB en de WGR is nieuw 
omdat de uitvoering van de GREB tot dusver niet het onderwerp vormde van een specifiek 
nationaal rapport. 
 
Na afloop van de cyclus van drie jaar stelt de Commissie een nieuw strategisch verslag op (winter 
2008) dat moet dienen als basis van de vernieuwing van de GRS (lente 2008), het Communautaire 
programma van Lissabon (zomer 2008) en de NHP's (najaar 2008). 
 
In vergelijking met de huidige situatie betekent de vernieuwing van de Lissabon-strategie, op het 
vlak van de EWS, dat de nationale NAP's en de Cardiff-verslagen verdwijnen en in de NHP's 
vervangen worden door de hoofdstukken met betrekking tot respectievelijk de 
werkgelegenheidsprioriteiten en de micro-economische prioriteiten. Het deel betreffende de 
macro-economische prioriteiten zal op beknoptere wijze de in het Stabiliteits- en Groeipact in 
detail beschreven vragen behandelen, en laatstgenoemde zal nog steeds in de herfst als een 
afzonderlijk document voorgesteld worden. 
 
De vereenvoudiging en rationalisering hebben eveneens betrekking op andere domeinen die 
onder de open coördinatiemethode vallen. Zo zullen de verslagen in de domeinen van de 
informatiemaatschappij en onderzoek en ontwikkeling met de NHP samengevoegd worden, 
alhoewel de andere elementen van de OCM behouden blijven (dergelijke praktijken, wederzijds 
leren, enz.). De gezamenlijke verslagen over de sociale bescherming en de sociale insluiting en 
het gezamenlijke verslag over Onderwijs en Opleiding 2010 daarentegen, blijven afzonderlijke 
documenten. Niettemin zullen de elementen van al die verschillende strategieën die onder de 
Lissabon-strategie vallen, overgebracht worden naar de NHP en bijbehorende 
follow-upverslagen. De uit de OCM voortvloeiende verslagen met betrekking tot de jeugd blijven 
evenwel afzonderlijk daar dit domein niet opgenomen is in de Lissabon-strategie. 
 
 
5. INHOUD VAN DE NIEUWE LISSABON-STRATEGIE: GEÏNTEGREERDE RICHTSNOEREN 
 
Op 12 april 2005 heeft de Commissie een mededeling aangenomen over de geïntegreerde 
richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid9. Dit document bevatte zowel de aanbevelingen 
van de Commissie inzake de globale richtsnoeren voor het economisch beleid als een voorstel van 
de Commissie aan de Raad in verband met de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van 
de lidstaten. 
 
In de maanden april, mei en juni hebben de verschillende bevoegde instellingen (in verband met 
het pakket "werkgelegenheid" zijn dat het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor 
sociale bescherming, en voor het pakket "ECOFIN" zijn dat het Economisch en financieel comité 
en het Comité voor economische politiek) de voorstellen van de Commissie onderzocht en een 
advies geformuleerd. Hiermee heeft de Europese Raad rekening gehouden in de definitieve 

                                                 
9 Europese Commissie (2005), Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2005-2008) (COM(2005)141 

definitieve versie), Brussel. 
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versie van de GRS, zoals die aangenomen werden tijdens de top van de staatshoofden en 
regeringsleiders van 16 en 17 juni 200510.  
 
Door de integratie van de GREB en WGR in één enkel document wordt de algehele samenhang 
versterkt en wordt er een duidelijke strategische visie geboden op de uitdagingen voor de 
komende drie jaar op het stuk van macro- en micro-economie en werkgelegenheid. De 
toekomstperspectieven van de nieuwe Lissabon-strategie zijn echter beperkter in de tijd en dat 
valt te betreuren. Waar de Raad zich in 2000 een doelstelling voor het decennium had opgelegd, 
blijft de visie nu beperkt tot 2008 of, in het beste geval, tot 2010. 
 
Het document betreffende de GRS bestaat uit twee delen, het eerste deel handelt over de GREB 
en het tweede over de WGR. Omdat hier vooral de Europese werkgelegenheidsstrategie 
behandeld wordt, zullen de GREB slechts in het kort besproken worden, terwijl voor de WGR een 
uitvoeriger behandeling gereserveerd wordt. 
 
5.1. DE GLOBALE RICHTSNOEREN VOOR HET ECONOMISCH BELEID (GREB) VOOR 2005-2008 
 
De GREB zijn van toepassing op alle lidstaten en op de Unie. Zij weerspiegelen de hernieuwing 
van de Lissabon-strategie en focussen op het macro- en micro-economisch beleid dat moet 
worden gevoerd op de gebieden waar de kans op verbetering van groei en werkgelegenheid het 
grootst is. 
 
Een eerste onderdeel bepaalt de beleidslijnen die het macro-economisch beleid moet volgen. 
Het gaat hier om zes richtsnoeren die worden gekoppeld aan verschillende beleidsacties: 

- GRS1: zorgen voor de economische stabiliteit die nodig is voor duurzame groei; 
- GRS2: een duurzame economische en budgettaire ontwikkeling instandhouden, hetgeen 

een voorwaarde is voor het scheppen van meer banen; 
- GRS3: een efficiënte, op groei en werkgelegenheid gerichte toewijzing van 

productiemiddelen bevorderen; 
- GRS4: erop toezien dat de loonontwikkeling bijdraagt tot macro-economische stabiliteit 

en groei; 
- GRS5: de samenhang tussen het macro-economische beleid, structuurbeleid en 

werkgelegenheidsbeleid vergroten; 
- GRS6: bijdragen tot de dynamiek en de goede werking van de EMU. 

 
Het tweede onderdeel betreft micro-economische maatregelen die de lidstaten moeten 
toepassen om kennis en innovatie als groeifactoren te bevorderen en om Europa aantrekkelijker 
te maken voor investeerders en werknemers. Er werden tien beleidsgebieden vastgelegd: 

- GRS7: investeringen in onderzoek en ontwikkeling verhogen en verbeteren, in het 
bijzonder in de particuliere sector, met het oog op de totstandbrenging van een 
Europese kennisruimte; 

- GRS8: alle vormen van innovatie vergemakkelijken; 
- GRS9: de verspreiding en het doelmatig gebruik van ICT vergemakkelijken en een 

volledig inclusieve informatiemaatschappij opbouwen; 
- GRS10: de concurrentievoordelen van de industriële basis versterken; 
- GRS11: duurzaam gebruik van hulpbronnen aanmoedigen en de synergieën tussen 

milieubescherming en groei versterken; 
- GRS12: de interne markt uitbreiden en verdiepen; 
- GRS13: zorgen voor open, concurrerende markten binnen en buiten Europa, de vruchten 

van de mondialisering plukken; 
- GRS14: het bedrijfsklimaat aantrekkelijker maken en het particuliere initiatief 

stimuleren door betere regelgeving; 
- GRS15: het ondernemingschap bevorderen en een klimaat voor KMO's verbeteren; 

                                                 
10  Europese Raad (2005), Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel van 16 en 17 juni 2005. U kunt 

het volledige document downloaden op de website van de Europese Commissie op het volgende adres: 
http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_nl_htm. 
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- GRS16: Europese infrastructuren uitbreiden, verbeteren en onderling verbinden, en 
prioritaire grensoverschrijdende projecten voltooien. 

 
5.2. DE WERKGELEGENHEIDSRICHTSNOEREN (WGR) VOOR 2005-2008 
 
Het gedeelte van de GRS betreffende de werkgelegenheid bevat acht richtsnoeren. De eerste 
overkoepelt alles door de doelstellingen van de EWS en de principes waaraan het 
werkgelegenheidsbeleid zich dient te houden, te beschrijven. De overige zeven richtsnoeren zijn 
gegroepeerd rond drie prioritaire beleidsgebieden. Deze acht GRS zijn als volgt verwoord: 

- GRS17: ten uitvoer leggen van een werkgelegenheidsbeleid dat gericht is op het bereiken 
van volledige werkgelegenheid, het verbeteren van de kwaliteit van het werk en de 
arbeidsproductiviteit en het versterken van de sociale en territoriale samenhang; 

- GRS18: een benadering van het werk bevorderen die gebaseerd is op de levenscyclus; 
- GRS19: arbeidsmarkten creëren die de integratie bevorderen, de aantrekkelijkheid van 

werken verhogen en werken financieel aantrekkelijk maken voor werkzoekenden, óók 
voor mensen met een achterstandspositie en mensen die niet actief zijn; 

- GRS20: beter inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt; 
- GRS21: flexibiliteit bevorderen zonder afbreuk te doen aan werkzekerheid en 

segmentering van de arbeidsmarkt verminderen, met de vereiste aandacht voor de rol 
van de sociale partners; 

- GRS22: erop toezien dat de arbeidskosten en de regelingen voor het vaststellen van de 
lonen zich ontwikkelen op een wijze die bevorderlik is voor de werkgelegenheid; 

- GRS23: investeringen in menselijk kapitaal opvoeren en verbeteren; 
- GRS24: onderwijs- en opleidingsstelsels aanpassen aan de nieuwe behoeften op het 

gebied van vaardigheden. 
 
Deze acht werkgelegenheidsrichtsnoeren bevatten in essentie de inhoud van de vroegere versie 
van de WGR voor 2003-2005 maar de indeling van de diverse te ondernemen acties is anders. 
Naast de noodzaak om een groter aantal personen aan het werk te zetten in kwaliteitsvolle 
banen, wat het eerste beleidsgebied blijft, wordt er voorrang gegeven aan de 
productiviteitstoename, enerzijds door een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de 
werknemers, en anderzijds door de verbetering van het menselijk kapitaal. De voornaamste 
innovatie is de verwijzing naar de loonontwikkeling, een bekommernis die niet voorkwam in de 
vorige WGR, maar wel in de GREB. 
 
Alle meetbare doelstellingen uit de EWS van 2003 (behalve de doelstellingen in verband met de 
globale werkgelegenheidsgraad, van vrouwen en van ouderen) worden nu gegroepeerd in een 
kader aan het einde van het document. De tekst wordt hieronder integraal weergegeven. 
 
 
 
In het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie bepaalde doelstellingen en 
referentiewaarden 
 
In het kader van de Europese werkgelegenheidstrategie zijn in 2003 de volgende doelstellingen 
en referentiewaarden bepaald: 
 
- alle werkloze jongeren voordat ze 6 maanden werkloos zijn, en alle werkloze volwassenen 

voordat ze 12 maanden werkloos zijn, wordt een nieuwe start aangeboden in de vorm van 
een opleiding, een herscholing, werkpraktijk, een baan of een andere 
inzetbaarheidsmaatregel, zo nodig gecombineerd met voortdurende hulp bij het zoeken naar 
een baan; 
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- uiterlijk in 2010 neemt 25 pct. van alle langdurig werklozen deel aan een actieve maatregel 

in de vorm van een opleiding, een herscholing, werkpraktijk of een andere 
inzetbaarheidsmaatregel; doel is het gemiddelde van de drie best scorende lidstaten te 
halen; 

 
- alle werkzoekenden in de EU moeten alle vacatures kunnen raadplegen die door diensten 

voor arbeidsvoorziening in de lidstaten worden gepubliceerd; 
 
- uiterlijk in 2010 moet de daadwerkelijke gemiddelde uittredingsleeftijd in de EU met vijf 

jaar gestegen zijn (in 2001 geschat op 59,9 jaar); 
 
- uiterlijk in 2010 moet er kinderopvang zijn voor minstens 90 pct. van de kinderen tussen 

3 jaar en de leerplichtleeftijd en voor minstens 33 pct. van de kinderen onder 3 jaar; 
 
- een EU-gemiddelde van hoogstens 10 pct. vroegtijdige schoolverlaters; 
 
- in 2010 moet ten minste 85 pct. van de 22-jarigen in de Europese Unie het hoger secundair 

onderwijs hebben afgerond; 
 
- gemiddeld neemt in de EU ten minste 12,5 pct. van de volwassenen in de werkende leeftijd 

(leeftijdsgroep 25-64-jarigen) deel aan levenslang leren. 
 
 
Het statuut van deze "doelstellingen en referentiewaarden" wordt niet uitdrukkelijk vermeld. Ze 
dienen aldus ter omkadering van het nationale beleid, zonder nog het mobiliserend karakter te 
behouden dat hen was toegekend ter gelegenheid van de richtsnoeren van 2003. De 
aanbevelingen inzake werkgelegenheid aangenomen door de Raad in oktober 200411 blijven 
bovendien een geldig referentiekader. 
 
De noodzaak om de samenhang tussen de verschillende luiken van de geïntegreerde 
Lissabon-strategie te verzekeren heeft meegebracht dat sommige bekommernissen zowel in de 
GREB als de WGR voorkomen (bijvoorbeeld wat de loonontwikkeling betreft) en dat andere 
bekommernissen verschoven zijn. Zo staan maatregelen ten gunste van de ontwikkeling van 
kleine of middelgrote ondernemingen (KMO's) (toegang tot kapitaal, aanwerving, enz.) niet 
langer rechtstreeks in de WGR, maar wel in het hoofdstuk "micro-economische richtsnoeren" van 
de GREB, in GRS15 "Het ondernemingschap bevorderen en een omgeving scheppen die gunstig is 
voor KMO's". 

                                                 
11  Voor alle landen en voor België zie de bijlage aan het einde van dit deel. 
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5.2.1. Omschrijving van de prioritaire doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid en van 

de normen die gerespecteerd dienen te worden 
 
GRS17 "Ten uitvoer leggen van een werkgelegenheidsbeleid dat gericht is op het bereiken van 
volledige werkgelegenheid, het verbeteren van de kwaliteit van het werk en de 
arbeidsproductiviteit en het versterken van de sociale en territoriale samenhang". 
 
De titel van dit WGR omvat de drie algemene en onderling van elkaar afhankelijke doelstellingen 
van de EWS, namelijk volledige werkgelegenheid, de arbeidskwaliteit en -productiviteit en de 
sociale en territoriale samenhang, dit conform de Lissabon-strategie. 
 
Het bereiken voor volledige werkgelegenheid dient te geschieden doordat de vraag naar arbeid 
en het arbeidsaanbod toenemen, laatstgenoemde gaat hand in hand met het aantrekkelijker 
maken van werken, het verbeteren van de arbeidskwaliteit, een hogere arbeidsproductiviteit en 
een geringer aandeel arme werkenden. Om de sociale en territoriale samenhang te versterken 
dient de toetreding van personen met een achterstandspositie tot de arbeidsmarkt ondersteund 
te worden en moeten regionale verschillen in werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit worden weggewerkt, in het bijzonder in achterstandsregio's. 
 
De grondbeginselen van de EWS, met name gelijkheid van kansen (tussen mannen en vrouwen, 
jongeren en ouderen) en niet-discriminatie (t.o.v. personen met een achterstandspositie, 
gehandicapten en niet-EU-onderdanen) dienen integraal deel uit te maken van het 
werkgelegenheidsbeleid. 
 
De lidstaten dienen bovendien toe te zien dat in het werkgelegenheidsbeleid de beginselen van 
goed bestuur in acht worden genomen. Hiertoe dienen ze alle betrokken partijen (met inbegrip 
van de sociale partners) aan te zetten tot verandering en de allocatie van administratieve en 
financiële middelen zo efficiënt mogelijk te laten geschieden. 
 
Ten slotte herhaalt de Commissie in dit richtsnoer de meetbare doelstellingen voor volledige 
werkgelegenheid die zij vaststelde in het kader van de Lissabon-strategie, namelijk "een 
gemiddelde totale werkgelegenheidsgraad van 70 pct. behalen, een werkgelegenheidsgraad van 
ten minste 60 pct. voor de vrouwen en van 50 pct. voor de oudere werknemers (55 tot 64 jaar) 
en de werkloosheid en inactiviteit verminderen". Zij roept de lidstaten op om "nationale 
doelstellingen inzake de werkgelegenheidsgraad vast te leggen".  
 
Teneinde deze doelstellingen te realiseren dienen de lidstaten zich te richten op drie 
prioriteiten: 

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen en houden, het arbeidsaanbod vergroten en de 
stelsels voor sociale bescherming moderniseren; 

- het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen verbeteren; 
- investeringen in menselijk kapitaal verhogen door middel van beter onderwijs en betere 

vaardigheden. 
 
5.2.2. Meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 

de stelsels voor sociale bescherming moderniseren 
 
GRS18 "Een benadering van het werk bevorderen die gebaseerd is op de levenscyclus" 
 
Gezien de verwachte inkrimping van de bevolking op arbeidsleeftijd is het des te noodzakelijker 
dat in alle groepen (met inbegrip van vrouwen, jongeren en ouderen) een verhoogd 
arbeidsaanbod wordt nagestreefd, dit met behoud van een vangnet voor personen die niet tot 
werken in staat zijn. De benadering van werk gebaseerd op de levenscyclus dient tevens 
bevorderd te worden door het (weer) aan de slag gaan op de arbeidsmarkt op alle leeftijden aan 
te moedigen zowel na de studies, als na een beroepsloopbaanonderbreking of in het kader van 
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de verlenging van het actieve leven. Daarbij spelen de stimuleringsmaatregelen die werden 
voorzien in de systemen van sociale bescherming en de kwaliteit van de geboden banen een 
essentiële rol. De stelsels voor sociale bescherming ten slotte, dienen gemoderniseerd te worden 
omdat ze sociaal toereikend en financieel houdbaar zouden zijn en op veranderende behoeften 
kunnen inspelen. 
 
Er moeten maatregelen genomen worden op de volgende gebieden: 

- hernieuwde inspanningen om arbeidstrajecten voor jongeren op te zetten en de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen, overeenkomstig het Europees pact voor de jeugd; 

- doortastende maatregelen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen en 
genderkloven inzake arbeidsparticipatie, werkloosheid en beloning weg te werken; 

- betere combinatie van werk en gezin door middel van toegankelijke en betaalbare 
voorzieningen voor kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke personen; 

- ondersteuning van actief ouder worden, onder meer door passende 
arbeidsomstandigheden, een betere (arbeids)gezondheidsstatus en passende prikkels 
om ouderen aan het werk te houden en vroegtijdige pensionering te ontmoedigen; 

- moderne stelsels voor sociale bescherming, inclusief pensioenen en gezondheidszorg, de 
sociaal toereikend en financieel houdbaar zijn en op veranderende behoeften kunnen 
inspelen, ter ondersteuning van arbeidsparticipatie, het aan het werk houden van 
ouderen en langere loopbanen. 

 
Deze beleidsgebieden waren reeds opgenomen in de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 
2003-2006, namelijk in de vroegere richtsnoeren 5 "Vergroting van het arbeidsaanbod en 
bevordering van de actief ouder worden", 6 "Gelijkheid tussen mannen en vrouwen" en 8 "Werk 
lonend maken door prikkels om werken aantrekkelijker te maken". 
 
GRS19 "Arbeidsmarkten creëren die de integratie bevorderen, de aantrekkelijkheid van werken 
verhogen en werken financieel aantrekkelijk maken voor werkzoekenden, óók voor mensen met 
een achterstandspositie en mensen die niet actief zijn" 
 
Voor de verhoging van de activiteitsgraad en de strijd tegen de sociale uitsluiting zijn strategieën 
nodig die de toegang tot arbeid vergemakkelijken, werkloosheid voorkomen en erop gericht zijn 
dat werklozen in nauw contact blijven met de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid verhogen. Zij 
moeten gericht zijn op hulp bij het doeltreffend zoeken naar werk, op toegang tot opleiding en 
activering en op aanpassing van de belasting- en uitkeringsstelsels teneinde het werken 
financieel aantrekkelijk te maken en de werkgelegenheids-, armoede- en inactiviteitsvallen uit 
de weg te ruimen. Zij zijn van bijzonder belang voor personen met een achterstandspositie, 
niet-EU-onderdanen en gehandicapten. 
 
De Commissie beveelt daarom aan om volgende maatregelen te treffen: 

- actieve en preventieve arbeidsmarktmaatregelen, waaronder vroegtijdige afbakening 
van de behoeften, bijstand bij het zoeken naar een baan, oriëntering en opleiding als 
onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen, verlening van de sociale diensten die 
nodig zijn om degenen die het verst van de arbeidsmarkt staan te integreren en bij te 
dragen tot het uitroeien van armoede; 

- voortdurende toetsing van de positieve en negatieve prikkels die uitgaan van de 
belasting- en uitkeringsstelsels, onder meer wat het beheer van de uitkeringen en de 
voorwaarden voor de toekenning van voordelen betreft, en een aanzienlijke verlaging 
van hoge marginale belastingtarieven, met name voor de lage inkomens, met 
instandhouding van een toereikend niveau van sociale bescherming; 

- exploitatie van nieuwe bronnen voor banen in persoonlijke en zakelijke 
dienstverlening, met name op lokaal niveau. 

 
In de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2003-2006 was de invoering van "Actieve en 
preventieve maatregelen voor werklozen en inactieven" het onderwerp van het vroegere 
richtsnoer 1. Het gaat hier trouwens om een van de voornaamste Europese bekommernissen sinds 
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het begin van de EWS, waar meetbare doelstellingen aan verbonden waren m.b.t. de kansen van 
langdurige werkzoekenden op een nieuwe start, in de vorm van een opleiding of tewerkstelling. 
Deze doelstellingen zijn nu opgenomen in het kader op het einde van het document. De vroegere 
richtsnoeren 7 "Bevordering van de integratie en bestrijding van de discriminatie van mensen 
met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt" en 8 "Werk lonend maken door prikkels om 
werken aantrekkelijker te maken" beantwoordden aan de bekommernissen voor integratie en aan 
de noodzakelijke hervormingen van de stelsels voor sociale bescherming. 
 
GRS20 "Beter inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt" 
 
Om meer mensen toegang te geven tot een baan moet de arbeidsmarktinfrastructuur op 
nationaal en communautair niveau worden versterkt en moet de werknemersmobiliteit volledig 
gewaarborgd worden. Op de nationale arbeidsmarkten moet bijzondere aandacht worden 
geschonken aan aanvullend arbeidsaanbod als gevolg van immigratie. 
 
De Commissie verzoekt daarom om: 

- modernisering en versterking van de arbeidsmarktinstanties, met name de diensten 
voor arbeidsvoorziening, mede om te zorgen voor grotere transparantie van het 
werkaanbod en de opleidingsmogelijkheden op nationaal en Europese vlak; 

- beletsels voor trans-Europese mobiliteit voor werknemers in het kader van de 
EU-Verdragen weg te nemen; 

- beter te anticiperen op de behoeften aan vaardigheden, de tekorten op de 
arbeidsmarkt en de knelpunten; 

- een passend beheer van de economische migratie. 
 
In de versie voor 2003-2006 kwam de modernisering van de instellingen van de arbeidsmarkt voor 
in het vroegere richtsnoer 1 "Actieve en preventieve maatregelen voor werklozen en inactieven", 
de strijd tegen knelpunten en de nodige transparantie van de plaatsaanbiedingen werd vermeld 
in het vroegere richtsnoer 3 "Aanpak van veranderingen en bevordering van het 
aanpassingsvermogen en de mobiliteit op de arbeidsmarkt" en de bekommernissen inzake 
immigratie kwamen voor in het vroegere richtsnoer 5 "Vergroting van het arbeidsaanbod en 
bevordering van actief ouder worden". 
 
5.2.3. Het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen verbeteren 
 
Dit vermogen van Europa om te anticiperen op economische en sociale veranderingen en deze op 
te vangen, moet verbeteren. Dit vereist arbeidskosten die bevorderlijk zijn voor de 
werkgelegenheid, moderne vormen van arbeidsorganisatie en moderne arbeidsmarkten. 
 
GRS21 "Flexibiliteit bevorderen zonder afbreuk te doen aan werkzekerheid en segmentering van 
de arbeidsmarkt verminderen, met de vereiste aandacht voor de rol van de sociale partners" 
 
Zowel de ondernemingen als de werknemers worden met belangrijke veranderingen 
geconfronteerd. Wat de ondernemingen betreft, vloeien deze veranderingen voort uit onder 
meer de openstelling van de markten, de invoering van nieuwe technologieën en de noodzaak 
om in te spelen op de vraag van de werknemers naar hoogwaardige en flexibele banen. De 
werknemers moeten op hun beurt rekening houden met de verhoging van het aantal en het type 
van overgangen in beroepsstatus, de diversifiëring van de leefpatronen en de behoeften van de 
gezinnen, de aanpassing aan nieuwe werkmethoden en levenslang leren, of zelfs tewerkgesteld 
worden in een ander land van de Unie. 
 
De verbetering van de werking van de arbeidsmarkt verloopt dan ook via diverse maatregelen: 

- de arbeidswetgeving aanpassen en, waar nodig, de verschillende contracttypes en 
arbeidstijdregelingen opnieuw bezien; 

- zwartwerk aanpakken; 
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- beter anticiperen op veranderingen en deze positief sturen, ook in geval van 
economische herstructurering, met name veranderingen in verband met openstelling 
voor handel, zodat de sociale kosten zoveel mogelijk worden beperkt en de aanpassing 
gemakkelijker verloopt; 

- innovatieve en flexibele vormen van werkorganisatie stimuleren en verspreiden, 
teneinde de arbeidskwaliteit en -productiviteit, inclusief gezondheid en veiligheid, te 
verbeteren; 

- ondersteuning voor overgangen in beroepsstatus, onder meer in de vorm van opleiding, 
zelfstandige activiteiten, oprichting van ondernemingen en geografische mobiliteit. 

 
In de versie van de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2003-2006 kwamen de bekommernissen 
inzake het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen en van 
arbeidsomstandigheden (met inbegrip van opleidingskansen en veiligheid) aan de orde in het 
vroegere richtsnoer 3 "Aanpak van veranderingen en bevordering voor het aanpassingsvermogen 
en de mobiliteit op de arbeidsmarkt". De strijd tegen zwartwerk was het onderwerp van het 
vroegere richtsnoer 9 "Zwartwerk omzetten in reguliere arbeid". 
 
GRS22 "Erop toezien dat de arbeidskosten en de regelingen voor het vaststellen van de lonen 
zich ontwikkelen op een wijze die bevorderlik is voor de werkgelegenheid" 
 
Om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te scheppen, het concurrentievermogen te vrijwaren en bij 
te dragen aan het algemeen economisch kader, moet de loonontwikkeling afgestemd zijn op de 
groei van de productiviteit in de loop van de economische cyclus en de situatie van de 
arbeidsmarkt weerspiegelen. De niet-loonkosten en de belastingdruk moeten worden herzien om 
het scheppen van banen, vooral voor laagbetaalden, te vergemakkelijken. 
 
De toepassing van het richtsnoer beveelt aan dat er maatregelen worden genomen in de 
volgende domeinen:  

- de sociale partners ertoe aanmoedigen binnen hun eigen verantwoordelijkheden het 
juiste kader voor loononderhandelingen te scheppen zodat de lonen, overal waar dat 
nodig is, productiviteits- en arbeidsmarktknelpunten weerspiegelen en loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen worden vermeden; 

- de weerslag van de niet-loonkosten op de werkgelegenheid bezien en in voorkomend 
geval de structuur en het peil ervan aanpassen, in het bijzonder om de belastingdruk 
op de laagbetaalden te verminderen. 

 
In de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2003-2006 werd nergens expliciet verwezen naar de 
noodzaak om de loonontwikkelingen te controleren. Deze bekommernis maakte daarentegen 
volledig deel uit van de GREB. In het huidige kader van de GRS komt deze bekommernis zowel 
voor in het gedeelte "macro-economische richtsnoeren", namelijk in GRS4 "er zorg voor dragen 
dat de loonontwikkelingen bijdragen tot macro-economische stabiliteit en groei", als in het 
gedeelte "werkgelegenheidsrichtsnoeren", namelijk bovengenoemd GRS22, wat de algemene 
samenhang versterkt.  
 
In verband met de niet-loonkosten van arbeid en de belastingdruk, gaven de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2003-2006 reeds de aanbeveling om de belastingstelsels te 
hervormen ten gunste van de werkgelegenheid (vroeger richtsnoer 8 "Werk lonend maken door 
prikkels om werken aantrekkelijker te maken"). Om de tewerkstellingskosten te verminderen 
zette de EWS ertoe aan om bepaalde kosten te verlagen, namelijk de administratieve 
aanwervingskosten (vroeger richtsnoer 2 "Het scheppen van werkgelegenheid en 
ondernemerschap") en de opleidingskosten (vroeger richtsnoer 4 "De ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal en levenslang leven bevorderen"). 
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5.2.4. Investeringen in menselijk kapitaal verhogen door middel van beter onderwijs en 
betere opleiding 

 
Europa moet meer investeren in menselijk kapitaal, opleiding en levenslang leren ten einde de 
toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en mensen op elke leeftijd aan het werk te 
houden en de arbeidsproductiviteit en -kwaliteit te verhogen. 
 
GRS23 "Investeringen in menselijk kapitaal opvoeren en verbeteren" 
 
De invoering van een Europese kennis- en diensteneconomie vereist andere vaardigheden dan die 
voor de traditionele industriële economie nodig waren, en een regelmatige update ervan om de 
innovatie het hoofd te bieden. Willen werknemers kun baan behouden, dan moeten zij - door 
vaardigheden op te doen en deze regelmatig bij te schaven - hun aanpassingsvermogen 
verbeteren. De overheden moeten ervoor zorgen dat de leerresultaten verbeteren en dat jonge 
mensen over de nodige kernvaardigheden beschikken. Alle belanghebbenden moeten alles in het 
werk stellen om een van jongs af bijgebrachte cultuur van levenslang leren te ontwikkelen. De 
kosten en verantwoordelijkheden van investeringen in opleiding en vorming moeten door alle 
actoren worden gedeeld. De mogelijkheden die worden geboden door de Structuurfondsen en de 
Europese Investeringsbank moeten beter worden benut. 
 
Er moeten maatregelen worden getroffen op de volgende domeinen: 

- een op integratie gericht onderwijs- en opleidingsbeleid en maatregelen die de toegang 
tot lager beroepsonderwijs, middelbaar en hoger onderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel van leercontracten en opleidingen in 
ondernemerschap; 

- het aantal vroegtijdige schoolverlaters aanzienlijk terugschroeven; 
- efficiënte strategieën voor levenslang leren, toegankelijk voor iedereen, in scholen 

bedrijven, overheden en huishoudens, overeenkomstig Europese akkoorden, inclusief 
passende prikkels en kostendelingsregelingen, ter bevordering van deelname aan 
voortdurende opleiding en opleiding op de werkplek gedurende de hele levenscyclus, in 
het bijzonder voor laaggeschoolde en oudere werknemers. 

 
De bekommernissen inzake onderwijs en opleiding waren in de versie voor 2003-2006 verdeeld 
over verschillende richtsnoeren. De opleiding van ondernemers werd vermeld in het vroegere 
richtsnoer 2 "Het scheppen van werkgelegenheid en ondernemerschap", de opleidingskansen voor 
werknemers kwamen aan de orde in het vroegere richtsnoer 3 "Aanpak van veranderingen en 
bevordering van het aanpassingsvermogen en de mobiliteit op de arbeidsmarkt" en de strategieën 
voor onderwijs en permanente vorming kwamen voor in het vroegere richtsnoer 4 "De 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal en levenslang leren bevorderen". 
 
GRS24 "Onderwijs- en opleidingsstelsels aanpassen aan de nieuwe behoeften op het gebied van 
vaardigheden" 
 
Om ervoor te zorgen dat het opleidingsaanbod afgestemd is op de behoeften van de 
ondernemingen en de kennismaatschappij moeten de onderwijs- en opleidingssystemen 
betaalbaar en toegankelijk zijn en dienen ze mee te evolueren met de behoeften. ICT moet 
worden gebruikt om toegang tot leren te verbeteren. Bovendien moet de mobiliteit van 
studenten en werknemers in de gehele Europese Unie worden bevorderd, onder meer door de 
erkenning en transparantie van kwalificaties en vaardigheden. Hierdoor kan de toegang tot 
tewerkstelling in de hele unie verbeterd worden. 
 
Daartoe is het volgende nodig: 

- de aantrekkelijkheid, het open karakter en de kwaliteitsnormen van onderwijs en 
opleiding garanderen en nog verbeteren, het aanbod van onderwijs- en 
opleidingsmogelijkheden verbreden, flexibele leertrajecten aanbieden en de mobiliteit 
van studenten en personen in opleiding vergroten; 
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- voor iedereen de toegankelijkheid van onderwijs, opleiding en kennis verbeteren en 
diversifiëren door middel van arbeidstijdorganisatie, gezinsondersteunende diensten, 
beroepskeuzevoorlichting en, waar passend, nieuwe vormen van kostendeling; 

- inspelen op nieuwe beroepsbehoeften, kernvaardigheden en toekomstige 
vaardigheidsvereisten door de omschrijving en transparantie van kwalificaties te 
verbeteren, kwalificaties daadwerkelijk te erkennen en niet-formeel en informeel 
leren te valideren. 

 
De verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid van de onderwijssystemen kwam in de 
versie voor 2003-2006 van de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor in het vroegere richtsnoer 4 "De 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal en levenslang leren bevorderen", evenals in de GREB 
voor 2004. De erkenning en transparantie van de kwalificaties moest een grotere 
werknemersmobiliteit garanderen die was opgenomen in het vroegere richtsnoer 3 "Aanpak van 
veranderingen en bevordering van het aanpassingsvermogen en de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt". 
 
Naast de drie algemene doelstellingen (volledige werkgelegenheid, arbeidskwaliteit en 
-productiviteit, sociale samenhang) en de 10 specifieke richtsnoeren bevatten de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2003-2006 ook aanbevelingen inzake goed beheer, meer 
bepaald de betrokkenheid van de parlementen, sociale partners en andere betrokken actoren, 
alsook het beroep doen op gepaste financiering. De GRS voor de werkgelegenheid voor 2005-2008 
hernemen deze principes, door op te roepen tot de totstandkoming van een breed partnerschap 
voor verandering waarin alle actoren op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau worden 
betrokken. Bovendien moet de toewijzing van de administratieve en financiële middelen, met 
name die van de structurele fondsen, transparanter en doelgerichter worden. 
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1. INLEIDING 
 
Het lonend maken van werk, of "make work pay", maakt sinds het begin - in 1998 - deel uit van 
de richtsnoeren in het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS). Voor België 
heeft dit onderwerp een specifiek belang. Immers, al sinds 2000, toen voor het eerst 
landenspecifieke aanbevelingen werden opgesteld met elementen waaraan het betreffende land 
bijzondere aandacht dient te besteden, is het lonend maken van werk opgenomen in die 
aanbevelingen voor ons land. Daarom werd de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) 
verzocht in zijn verslag 2005 voor België de evaluatie van dit specifieke aspect van de EWS te 
verrichten. 
 
In de EWS van 2003-2005 kwam het lonend maken van werk voor als één van de tien specifieke 
richtsnoeren. In de nieuwe werkgelegenheidsrichtsnoeren voor de periode 2005-2008 komt "make 
work pay" voornamelijk aan bod in de geïntegreerde richtsnoeren 19 en 22. Richtsnoer 19 
vermeldt immers de noodzaak tot "voortdurende toetsing van de positieve en negatieve prikkels 
die uitgaan van de belasting- en uitkeringsstelsels, onder meer wat het beheer van de 
uitkeringen en de voorwaarden voor de toekenning van voordelen betreft, en een aanzienlijke 
verlaging van hoge marginale belastingtarieven", om werken financieel aantrekkelijker te maken. 
In richtsnoer 22 gaat het erover "de weerslag van de niet-loonkosten op de werkgelegenheid te 
bezien en in voorkomend geval de structuur en het peil ervan aan te passen, in het bijzonder om 
de belastingdruk op de laagbetaalden te verminderen" (productiviteitsval). Doch ook in een 
aantal andere geïntegreerde richtsnoeren wordt naar met het onderwerp verbonden elementen 
verwezen: het betreft dan vooral de richtsnoeren 18 (verkleinen van de inactiviteitsval aan het 
einde van de loopbaan) en 21 (omzetten van zwartwerk in reguliere arbeid). 
 
De problematiek van "make work pay" wordt veelal voornamelijk benaderd aan de hand van de 
(korte termijn) financiële overwegingen die een rol spelen bij het aanbod van - vooral 
laagbetaalde - arbeid. Het aantrekkelijker maken van werken hangt echter van heel wat meer 
factoren af. Zo spelen vaak ook niet-financiële elementen een essentiële rol bij de beslissing te 
gaan werken of het werkvolume te verhogen. Tevens is de problematiek niet enkel van 
toepassing voor lage inkomens; de in België zeer aantrekkelijke vervroegde-uitstapregelingen 
voor oudere werkenden1 vormen hiervan een voorbeeld. Ook de gevolgen op langere termijn, 
o.a. voor de toekomstige pensioenrechten, mogen niet veronachtzaamd worden, wat in principe 
een dynamische benadering vereist. Ten slotte dient een analyse van het lonend maken van werk 
niet beperkt te blijven tot het arbeidsaanbod; ook aan de vraagzijde kunnen (financiële of 
andere) omstandigheden voorkomen die de creatie van potentiële arbeidsplaatsen verhinderen. 
 
Dit verslag is als volgt gestructureerd. In het tweede hoofdstuk wordt het onderwerp en enkele 
in dit kader vaak gebruikte termen gedefinieerd. Tevens wordt afgebakend wat in dit verslag 
mogelijk en wat, daarentegen, niet haalbaar is. 
 
Het derde hoofdstuk schetst het belang van het lonend maken van werk voor de Belgische 
arbeidsmarkt. In een eerste deel worden internationale bronnen (EC, OESO) gebruikt om de 
situatie inzake "make work pay" in België in een Europees perspectief te plaatsen. Een tweede 
deel beschrijft enkele specifiek Belgische elementen. Zo worden op de arbeidsmarkt 
ondervertegenwoordigde groepen geïdentificeerd en worden een aantal categorieën besproken 
waarvoor "make work pay" belangrijk kan zijn. 
 
In het vierde hoofdstuk komt het aanbod van arbeid aan bod. In een eerste deel worden de 
verschillende mechanismen die aanleiding geven tot financiële vallen beschreven. Hiertoe wordt 
de Belgische wetgeving inzake werkloosheid en integratie-inkomen onder de loep genomen, 
evenals de fiscale behandeling van loon- en vervangingsinkomens en de toekenning van sociale 
voordelen. Ook in dit verband relevante recente hervormingen worden behandeld. Vervolgens 
                                                 
1 Deze regelingen werden uitgebreid behandeld in het verslag 2004 van de HRW, waarin de eindeloopbaanproblematiek 

onder de loep werd genomen (HRW, 2004). 
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wordt specifiek voor België een inventaris opgemaakt van de financiële vallen. Daartoe worden 
typegevallen, afgebakend op basis van gezinssamenstelling, inkomen en arbeidsmarktsituatie, 
geanalyseerd, waarvoor in detail wordt nagegaan of er al dan niet sprake is van een financiële 
val. Ten slotte worden enkele studies op basis van reële gegevens beschreven. 
 
Het vijfde hoofdstuk behandelt de vraag naar arbeid. Vooreerst wordt het economisch kader 
waarin de vraag naar arbeid tot stand komt behandeld, waarna de factoren die de ontwikkeling 
van de loonkosten en van de productiviteit beïnvloeden aan bod komen. Ten slotte wordt 
aandacht besteed aan de impact van discriminatie op de arbeidsvraag. De theoretische 
beschouwingen in dit hoofdstuk worden eveneens geïllustreerd aan de hand van de situatie in 
België. 
 
 
2. DEFINIËRING VAN DE GEBRUIKTE CONCEPTEN EN AFBAKENING VAN HET ONDERWERP 
 
In verband met het lonend maken van werk wordt vaak gebruik gemaakt van de term 
werkgelegenheidsval (piège à l'emploi, employment trap), die verwijst naar verschillende 
situaties waarin het voor een persoon objectief/rationeel gezien niet wenselijk is (meer) te 
werken of voor een onderneming om meer mensen aan te werven. Aangezien de betreffende 
situaties van totaal uiteenlopende aard kunnen zijn, wordt deze algemene term in dit verslag 
niet gebruikt. Er wordt voor gekozen de verschillende situaties aan te geven met de duidelijker 
specifieke termen, zoals ze ook in de literatuur worden gebruikt. 
 
Zo kunnen de volgende concepten gedefinieerd worden: 
 - werkloosheidsval (piège du chômage, unemployment trap): het is (financieel) voordeliger 

werkloos te zijn (met een uitkering) dan te werken; 
 - inactiviteitsval (piège de l'inactivité, inactivity trap): een persoon is (financieel) beter af 

als inactieve/uitkeringsbegunstigde (o.a. leefloon, pensioen) dan door te werken; 
 - armoedeval (piège des bas salaires, low wage trap/poverty trap): een laagbetaalde 

persoon (veelal laaggeschoold) ondervindt geen (financiële) prikkel om zijn situatie te 
verbeteren, aangezien het verhogen van het brutoloon (o.a. door het verhogen van de 
arbeidstijd, na het volgen van een opleiding of door de overstap naar een betere baan) 
er door de specificiteit van het belasting- en/of uitkeringsstelsel niet toe leidt dat de 
betrokkene uit de armoede kan ontsnappen. 

 
Een gelijkaardige situatie, waarbij de keuze voor meer werken (onder andere door de 
overschakeling van deeltijds naar voltijds werken, of het presteren van overuren) wordt 
afgeremd door bijvoorbeeld hoge marginale aanslagvoeten, kan overigens ook bij hogere 
inkomens voorkomen. De literatuur bevat geen specifieke term voor dit soort val, die 
uiteraard geen armoedeval genoemd kan worden. 

 
 - productiviteitsval (piège de la productivité, productivity trap): ontstaat doordat 

sommige jobs onvoldoende productief zijn in verhouding tot de arbeidskosten ervan. 
 
De eerste drie soorten vallen hebben betrekking op het aanbod van arbeid. Daarbij verwijzen de 
werkloosheids- en de inactiviteitsvallen naar de afweging tussen werken (een voltijdse of een 
deeltijdse betrekking) en niet-werken (respectievelijk werkloosheid en inactiviteit). Bij de 
armoedeval daarentegen is de betreffende persoon aan het werk, maar wordt de mobiliteit op 
de arbeidsmarkt (verandering van arbeidsstelsel, van functie, enz.) beperkt. 
 
De productiviteitsval, ten slotte, betreft de vraag naar arbeid. Indien de loonkost voor een 
bepaalde functie hoger uitvalt dan de productiviteit (opbrengst) ervan, zal een werkgever voor 
die taak immers niet overgaan tot de aanwerving van een additionele arbeidskracht. 
 
Potentiële aanbieders of vragers van arbeid moeten een afweging maken van verschillende 
alternatieven, zoals de keuze tussen al dan niet werken, meer werken of niet, of al dan niet 
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iemand aanwerven. Bij die afweging kunnen, zoals in het onderstaande kaderstuk wordt 
verduidelijkt, in principe zowel financiële als niet-financiële elementen een rol spelen. 
 
 
Theoretische definitie van de vallen en concretisering in dit verslag 
 
In het algemeen hebben de verschillende gedefinieerde vallen betrekking op de afweging van het 
nut dat de betreffende persoon (aanbieder respectievelijk vrager van arbeid) ondervindt/zal 
ondervinden in de ene versus in de andere arbeidsmarktsituatie. Het nut van een bepaalde 
situatie is echter het resultaat van een individuele evaluatie. Hierin kunnen zowel financiële als 
niet-financiële elementen aan bod komen, waaraan een eveneens door het individu bepaald 
belang wordt gehecht. 
 
Deze afweging kan in formulevorm als volgt worden weergegeven: 
 
  Ui(s1)  versus  Ui(s2)  (1) 
 
  waarbij Ui(sj) het nut weergeeft van individu i in situatie j (j= 1, 2) 
    sj de verschillende alternatieve situaties weergeeft waartussen gekozen moet 
    worden (b.v. werken of niet, een deeltijdse versus een voltijdse baan, al dan 
    niet iemand aanwerven) 
 
Bij deze afweging komen zowel financiële als niet-financiële aspecten aan bod die, afhankelijk 
van het individu (in die bepaalde situatie), een relatief groter of kleiner gewicht krijgen 
toegewezen. Tevens kan het individu een bepaalde tijdsvoorkeur hebben, waarin b.v. een groot 
belang wordt gehecht aan het actuele inkomen of eerder aan het resulterende inkomen in de 
latere levensfase (pensioen). Aldus kan (1) worden uitgeschreven als: 
 
  Ui (ρi, βi, Fs1, NFs1)  versus  Ui (ρi, βi, Fs2, NFs2)  (2) 
 
  waarbij Fsj de financiële aspecten weergeeft in situatie j (j= 1, 2) 
    NFsj de niet-financiële aspecten weergeeft in situatie j 
    βi het belang weergeeft dat individu i hecht aan het nut van de 
    financiële aspecten, relatief t.o.v. de niet-financiële aspecten 
    ρi de tijdsvoorkeur van individu i weergeeft 
 
De niet-financiële en subjectieve elementen (het nut Ui, het relatief belang βi van de financiële 
versus de niet-financiële aspecten en de tijdsvoorkeur ρi) kunnen, zoals vermeld in de tekst, in 
een toegepaste economische (gekwantificeerde) analyse zeer moeilijk in overweging worden 
genomen en zijn in het kader van een analyse van (objectieve) vallen van minder belang. 
Hierdoor blijven de in dit verslag verrichte kwantitatieve afwegingen beperkt tot de vergelijking 
van de omvang van de financiële factoren. Aldus wordt de theoretische afweging uit (1) en (2) 
gereduceerd tot: 
 
  Fs1  versus  Fs2  (3) 
 
 
De financiële aspecten liggen veelal voor de hand. Het betreft in het geval van de vallen aan de 
aanbodzijde vooral het verkregen inkomen (loon, uitkering), eventueel gecorrigeerd voor de 
kosten (kinderopvang, vervoer, enz.) die samengaan met de keuze voor het ene of het andere 
alternatief. Voor de productiviteitsval betreft het de financiële netto-opbrengst versus de 
loonkost van de additionele arbeidskracht. 
 
De niet-financiële elementen die bij die afweging een rol kunnen spelen, zijn van velerlei aard. 
Zo kan de betreffende persoon, ongeacht het inkomen dat ermee samenhangt, verkiezen te 
werken, omwille van de sociale contacten die dit meebrengt, of om een sociaal stigma te 
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vermijden. Anderzijds kan niet-werken de voorkeur wegdragen, b.v. doordat men dan over meer 
vrije tijd beschikt of meer zelf zijn activiteiten kan bepalen en plannen. Ook bij werkgevers 
kunnen niet-financiële factoren de doorslag geven, zoals wettelijke verplichtingen (b.v. quota), 
persoonlijke redenen (b.v. discriminatie) of sociale bekommernissen. 
 
Bij de beide elementen kunnen "objectieve" factoren een rol spelen, zoals institutionele factoren 
als het belasting- en uitkeringsstelsel (financieel) of de aan- of afwezigheid van voldoende 
betaalbare (financieel) of kwalitatieve (niet-financieel) opvangmogelijkheden voor de kinderen 
van het gezin. Daarnaast komen er ook "subjectieve" factoren aan bod, die verbonden zijn aan 
persoonlijke voorkeuren2. 
 
Alhoewel de subjectieve determinanten een doorslaggevende rol kunnen spelen in de afweging 
van de alternatieven3, zijn ze zeer moeilijk te kwantificeren. Bovendien is er in feite enkel 
sprake van een echte val indien, ongeacht de subjectieve factoren, de objectieve redenen in het 
nadeel van (méér) werken uitvallen4. Hierdoor wordt de problematiek van "make work pay" in de 
literatuur veelal verengd tot de financiële aspecten. Ook in dit verslag zal de nadruk liggen op de 
financiële afweging van de verschillende situaties. Waar nuttig, zullen echter ook niet-financiële 
elementen worden aangehaald, zij het logischerwijs in niet-gekwantificeerde vorm. 
 
In principe is overigens een dynamische aanpak aangewezen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden op de langere termijn, zoals op de 
toekomstige pensioenrechten. Een dergelijke analyse is echter heel gecompliceerd, ook al omdat 
ze opnieuw deels afhangt van de persoonlijke voorkeuren. Derhalve zal de gekwantificeerde 
analyse louter betrekking hebben op de korte termijn, alhoewel - indien nuttig - de gevolgen van 
bepaalde beslissingen voor de toekomst zullen worden vermeld. 
 
De in dit verslag gepresenteerde gekwantificeerde analyse dient dan ook met de nodige 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, aangezien een aantal - potentieel belangrijke - 
factoren die de keuzes van arbeidsaanbieders en -vragers beïnvloeden niet of nauwelijks in 
rekening kunnen worden gebracht. Niettemin blijft een louter kwantitatieve analyse nuttig en 
noodzakelijk, aangezien ze inzicht kan verschaffen in een aantal belangrijke - financiële of 
institutionele - barrières die de werkgelegenheid remmen. Indien deze financiële vallen 
vervolgens weggewerkt zouden kunnen worden, zou werken ongetwijfeld voor velen een 
aantrekkelijker optie worden. 
 
 
Het lonend maken van werk omvat verschillende situaties waarin het voor een persoon niet 
optimaal is te werken of méér te werken, of voor een onderneming om meer mensen aan te 
werven. Deze vallen kunnen dus zowel het arbeidsaanbod als de -vraag betreffen. Alhoewel 
dergelijke beslissingen beïnvloed kunnen worden door subjectieve elementen of langere-
termijnoverwegingen, spitst de analyse in dit verslag zich voornamelijk toe op de 
kwantificeerbare financiële aspecten op de korte termijn. 
 

                                                 
2  Zoals in het kaderstuk wordt verduidelijkt, wordt dit in economische termen aangeduid door middel van de term 

"nut". 
3  Zoals zal worden aangehaald in het hoofdstuk m.b.t. het aanbod van arbeid, tonen studies o.b.v. reële gegevens aan 

dat sommige personen zich in een andere arbeidsmarktsituatie bevinden dan wat op basis van een louter financiële 
afweging optimaal zou zijn. 

4  D.w.z. dat indien de optie (méér) werken op basis van objectieve elementen de bovenhand haalt en de betreffende 
persoon niettemin - wegens persoonlijke redenen - voor niet of minder werken kiest, deze persoon zich niet in een 
val lijkt te bevinden.  
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3. BELANG VAN HET LONEND MAKEN VAN WERK VOOR BELGIË 
 
Of "make work pay" voor België van belang is, kan vooreerst in een internationaal perspectief 
worden beoordeeld, op basis van internationale bronnen terzake. Daarnaast worden ook 
specifieke gegevens voor België besproken, die toelaten het relatief belang van de bij deze 
problematiek betrokken groepen gedetailleerder aan te geven. 
 
3.1. DE SITUATIE IN BELGIË IN EUROPEES PERSPECTIEF 
 
Internationaal vergelijkbare gegevens betreffende het lonend maken van werk hebben louter 
betrekking op de financiële aspecten. Een eerste bron betreft de Europese Commissie (EC), die 
indicatoren opstelt met betrekking tot de verschillende aspecten van de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie (EWS). Deze gegevens werden jaarlijks opgenomen in het 
Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid5 om de vooruitgang in de verschillende lidstaten 
te meten en te evalueren. Daarnaast stelt ook de OESO indicatoren op in verband met dit 
onderwerp, die in verschillende publicaties van deze instelling worden opgenomen. 
 
Een eerste indicator betreft de globale gemiddelde (para)fiscale druk op arbeid. In tegenstelling 
tot deze macro-economische grootheid betreffen alle overige besproken indicatoren fictieve 
- micro-economische - typevoorbeelden, die verschillen naargelang de gezinssamenstelling 
(samenwonend of niet, al dan niet kinderen) en het loonniveau. Voor deze laatste gaat het 
meestal om inkomens die 33, 67, 100 of 167 pct. van het gemiddelde loon van een productie-
arbeider bedragen; in de onderstaande tabel worden deze concepten gekwantificeerd voor 
België.  
 
 
Tabel 1 De in de micro-economische typevoorbeelden gebruikte loonniveaus in België in 2004 
 
 In verhouding tot het gemiddelde 

brutoloon van een productie-arbeider 
Loonniveau in België in 2004 

   
Zeer laag inkomen 33 pct. 10.760 euro 
Laag inkomen 67 pct. 21.521 euro 
Gemiddeld inkomen 100 pct. 32.281 euro 
Hoog inkomen 167 pct. 53.802 euro 
 
Bron: OESO. 
 
 

De verschillende indicatoren worden geïllustreerd aan de hand van grafieken, waarin het 
resultaat voor België wordt geplaatst naast die voor de andere landen van de EU (EU15 en, waar 
beschikbaar, EU25). De landen worden aangeduid door middel van een afkorting; de lijst is 
opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
 

                                                 
5  De EC-indicatoren werden geput uit het Draft Joint Employment Report 2004/2005 (EC, 2005). 
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Tabel 2 EU-lidstaten en de gebruikte afkorting1 
 
Lidstaten van de EU15 Afkorting Overige lidstaten van de EU25 Afkorting 
    
Oostenrijk AT Cyprus CY 
België BE Tsjechië CZ 
Duitsland DE Estland EE 
Denemarken DK Hongarije HU 
Spanje ES Litouwen LT 
Finland FI Letland LV 
Frankrijk FR Malta MT 
Verenigd Koninkrijk GB Polen PL 
Griekenland GR Slovenië SI 
Ierland IE Slovakije SK 
Italië IT   
Luxemburg LU Gemiddelde EU25 EU25 
Nederland NL   
Portugal PT   
Zweden SE   
    
Gemiddelde EU15 EU15   
 
Bron: EC. 
1 De landen zijn geplaatst in alfabetische volgorde van de afkortingen. 
 
 

3.1.1. Globale fiscale en parafiscale druk op arbeid in loondienst 
 
Een eerste EC-indicator voor het belang van "make work pay" betreft de globale gemiddelde 
fiscale en parafiscale druk op arbeid in loondienst. Een hoge (para)fiscale druk op arbeid, 
waardoor een additioneel bruto-inkomen slechts tot een relatief kleine verhoging van het netto-
inkomen leidt, kan immers een hinderpaal vormen voor het aanbieden van arbeid. De daartoe 
gebruikte indicator, die gebaseerd is op macro-economische gegevens, geeft aan welk deel van 
het arbeidsinkomen gemiddeld dient te worden afgestaan aan inkomensbelastingen en sociale 
zekerheidsbijdragen. 

 
In 2003 bevond België zich bij de 
landen die arbeid het zwaarst taxeren: 
van alle EU-lidstaten6 liet België (met 
bijna 43 pct.) na Zweden (47 pct.) de 
tweede hoogste impliciete druk 
optekenen. Het gemiddelde voor de 
EU15 lag, met 36,8 pct., beduidend 
lager. Over het algemeen ligt de 
(para)fiscale druk op arbeid relatief 
hoger in de noordelijke lidstaten; de 
laagste tarieven werden echter 
opgetekend in het Verenigd Koninkrijk 
(25,3 pct.) en Ierland (26,3 pct.). 
 
Naast deze globale (para)fiscale druk 
op arbeid, berekent de EC ook 
indicatoren die specifiek betrekking 
hebben op laagbetaalde arbeid. Vaak 
zal de afweging van het nettoverschil 
tussen een inkomen uit arbeid en een 
vervangingsinkomen uit werkloosheid 
of inactiviteit immers vooral van 
belang zijn voor personen met een 
gering inkomen. Ook de 
productiviteitsval heeft veelal 

                                                 
6  Er zijn echter geen gegevens voorhanden voor de 10 nieuwe EU-lidstaten. 

Grafiek 1 Globale (para)fiscale druk op arbeid in 
loondienst in België en in de overige landen 
van de EU in 20031,2 
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Bron: EC. 
1 Aandeel van inkomensbelastingen en socialezekerheidsbijdragen in de 

totale loonsom. 
2 Geen gegevens voor de 10 nieuwe EU-lidstaten, en derhalve ook niet 

voor het gemiddelde van de EU25. De gegevens zijn enkel beschikbaar 
voor het jaar 2003. 
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betrekking op de groep van - laagproductieve en laagbetaalde - laaggeschoolden. Voor deze 
indicatoren worden indicatieve - micro-economische - typevoorbeelden gebruikt, die niet 
vergelijkbaar zijn met de macro-economische impliciete druk op arbeid in loondienst van de 
globale indicator7. 
 
3.1.2. Fiscale en parafiscale druk op laagbetaalde arbeid 
 
De indicator met betrekking tot de (para)fiscale druk op laagbetaalde arbeid wordt door de EC 
gedefinieerd als de inkomensbelasting plus de socialezekerheidsbijdragen (van werknemers en 
werkgevers) min de uitkeringen in natura, uitgedrukt in procenten van de arbeidskost voor een 
lage-loonverdiener (meer bepaald een éénverdiener met een loon dat 67 pct. van dat van de 
gemiddelde productie-arbeider bedraagt). 
 
 
Grafiek 2 Fiscale en parafiscale druk op laagbetaalde arbeid in België en in de overige landen van 

de EU: recent verloop en situatie in 20031,2 
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Bron: EC. 
1 De definitie van de indicator is opgenomen in de begeleidende tekst. 
2 Geen gegevens voor Estland. 
 
 

In 2003 liet België, met 47,5 pct., van alle EU-lidstaten de hoogste (para)fiscale druk op 
laagbetaalde arbeid optekenen. Het EU-gemiddelde, zowel van EU15 als EU25, viel zowat 
10 procentpunten lager uit. Niettemin is er verbetering merkbaar: sinds 1999 viel het Belgische 
cijfer met 3,5 procentpunten terug, terwijl die daling gemiddeld in de EU, met iets meer dan 
1 procentpunt, zowat 3 keer kleiner uitviel. 
 
Ondanks de uiteenlopende concepten geeft de indicator met betrekking tot de druk op 
laagbetaalde arbeid ruwweg een vrij vergelijkbaar beeld te zien als die inzake de globale druk 
op arbeid in loondienst. Voor de indicator met betrekking tot laagbetaalde arbeid zijn echter wel 
gegevens voorhanden voor alle 25 EU-landen, wat toelaat de nieuwe lidstaten8 te vergelijken 
met die van de EU15. Hieruit blijkt dat de (para)fiscale druk op laagbetaalde arbeid in vrijwel 
alle nieuwe lidstaten hoger uitviel dan gemiddeld in de EU. De enige uitzonderingen zijn Cyprus 

                                                 
7  Zo hebben de micro-economische typevoorbeelden enkel betrekking op werknemers uit de particuliere sector, terwijl 

de globale (para)fiscale druk ook het overheidspersoneel betreft. Tevens houden de typevoorbeelden geen rekening 
met de belastingaftrekken, zoals voor hypothecaire leningen. Nog een ander verschilpunt betreft het zwartwerk : de 
globale (para)fiscale druk wordt hierdoor immers gedrukt (de loonsom uit de nationale rekeningen omvat een raming 
voor zwartwerk, waartegenover geen (para)fiscaliteit staat), terwijl dit in de typevoorbeelden geen rol speelt. 

8  Voor Estland zijn echter geen gegevens voorhanden. 
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en Malta, die - samen met Ierland - de laagste druk op laagbetaalde arbeid kennen van de hele 
Unie (minder dan 19 pct.). 
 
3.1.3. De werkloosheidsval 
 
De EC-indicator met betrekking tot de werkloosheidsval betreft de marginale effectieve 
aanslagvoet op een inkomen uit arbeid wanneer de overstap wordt gemaakt van werkloosheid 
naar (laagbetaald) werk. Deze variabele wordt gedefinieerd als één minus de ratio van de 
verandering in netto-inkomen ten opzichte van de verandering in bruto-inkomen, voor een 
alleenstaande met een loon dat 67 pct. van het gemiddelde loon van een productie-arbeider 
bedraagt. De werkloosheidsval is derhalve groter naargelang de indicator hoger uitvalt (dichter 
bij 100 pct.): een hoge waarde geeft immers aan dat een toename van het bruto-inkomen slechts 
leidt tot een relatief kleine toename van het netto-inkomen. 
 
 
Grafiek 3 Werkloosheidsval in België en in de overige landen van de EU: recent verloop en situatie 

in 20031,2 
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Bron: EC. 
1 De definitie van de indicator is opgenomen in de begeleidende tekst. 
2 Geen gegevens voor Estland. 
 
 

Ook de aldus gemeten werkloosheidsval valt groot uit in België. Met een marginale effectieve 
aanslagvoet van zowat 90 pct. beliep het additionele netto-inkomen dat voortvloeit uit de 
overgang van werkloosheid naar laagbetaald werk in 2003 immers nauwelijks 10 pct. van het 
extra bruto-inkomen. In EU-perspectief was de werkloosheidsval enkel in Denemarken (zowat 
93 pct.) nog groter. Gemiddeld in de EU bedroeg de aldus berekende marginale effectieve 
aanslagvoet zowat 78,5 pct. 
 
De werkloosheidsval zou in België over de periode 2001-2003 nog licht zijn toegenomen van 
zowat 89 tot iets meer dan 90 pct.: de lichte afname tussen 2002 en 2003 kon de voorafgaande 
stijging immers niet ongedaan maken. Deze stijging vloeide voort uit de verhoging van sommige 
werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 januari 2002 (RVA, 2003)9. Gemiddeld in de EU viel de 
marginale effectieve aanslagvoet over dezelfde periode daarentegen met ongeveer 
0,5 procentpunt terug, tot zowat 78,5 pct. 
 

                                                 
9  Voor alleenstaanden werd de uitkering na 12 maanden werkloosheid opgetrokken van 45 pct. van het gemiddelde 

dagloon tot 50 pct. Tevens werden de dagbedragen van de minimum werkloosheidsuitkering en van de wachtuitkering 
van alleenstaanden opgetrokken. 
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3.1.4. De armoedeval 
 
De EC meet de armoedeval aan de hand van de marginale effectieve aanslagvoet op een inkomen 
uit arbeid indien een laagbetaalde werkende zijn arbeidsinspanningen verhoogt (meer 
arbeidsuren, na opleiding of door de overstap naar een betere baan). Deze indicator wordt 
gedefinieerd als de ratio van, enerzijds, de verandering in de inkomensbelasting en de 
werknemersbijdragen, eventueel gecorrigeerd voor het wegvallen van uitkeringen, en, 
anderzijds, de toename van het bruto-inkomen, waarbij het inkomen toeneemt van 33 tot 
67 pct. van het gemiddelde loon van een productie-arbeider. De EC-gegevens hebben betrekking 
op twee gezinstypes, nl. een koppel met één kostwinner en 2 kinderen, en een alleenstaande 
met 2 kinderen. 
 
 
Grafiek 4 Armoedeval in België en in de overige landen van de EU: recent verloop en situatie 

in 20031,2 
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EUROPESE UNIE

EUROPESE UNIE

 
 
Bron: EC. 
1 De definitie van de indicator is opgenomen in de begeleidende tekst. 
2 Geen gegevens voor Cyprus, Estland, Litouwen, Letland, Malta en Slovenië, noch voor het gemiddelde van de EU15 en EU25. 
 
 

Voor wat de armoedeval betreft, valt de relatieve situatie in België heel wat gunstiger uit dan 
voor de voorgaande indicatoren. In het geval van een gezin met één kostwinner en twee 
kinderen beliep de marginale effectieve aanslagvoet in 2003 bijna 51 pct. Van de 19 EU-lidstaten 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn10, is de armoedeval enkel - zij het beduidend - kleiner in 
Griekenland, Hongarije, Italië en Spanje. In 8 EU-landen was deze aanslagvoet zelfs gelijk aan of 

                                                 
10 Er zijn eveneens geen gegevens beschikbaar voor de EU als geheel. 
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groter (Slovakije en Luxemburg) dan 100 pct., wat inhoudt dat een verhoogde arbeidsinspanning 
leidt tot een gelijkblijvend of zelfs afnemend netto-inkomen. 
 
Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen bevindt België zich, met een aanslagvoet van 
zowat 59 pct., zowat in de middenmoot. In 3 EU-lidstaten (Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland) 
bedroeg de marginale aanslagvoet 100 pct. of meer. 
 
Opmerkelijk is echter dat de armoedeval in België volgens deze indicatoren over de periode 
2001-2003 is toegenomen: in het geval van de ene kostwinner met zowat 12 procentpunten, voor 
de alleenstaande met bijna 6 procentpunten. Deze toename valt toe te schrijven aan de 
invoering, vanaf 2002, van het belastingkrediet, dat degressief is in functie van het inkomen (cf. 
infra). 
 
3.1.5. Arme werkenden 
 
Ook de EWS-doelstelling met betrekking tot het vermijden van arme werkenden beoogt de 
werkgelegenheid te verhogen. Men kan immers niet verwachten dat mensen werk zullen zoeken 

of blijven werken indien het verdiende 
inkomen niet volstaat om aan de 
armoede te ontsnappen. Deze 
doelstelling wordt beoordeeld aan de 
hand van het aandeel van arme 
werkenden in de totale werkende 
populatie; een “arme werkende” wordt 
gedefinieerd als een werknemer 
waarvan het beschikbaar 
gezinsinkomen lager ligt dan 60 pct. 
van het nationaal mediaan beschikbaar 
inkomen (FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, 2004). 
 
In 2001 kon 4 pct. van de Belgische 
werkenden als arm worden beschouwd. 
Dit percentage is, samen met Duitsland 
en Denemarken, het laagst van alle 
landen van de EU1511. Het EU-
gemiddelde beliep 7 pct. Vooral in de 
zuidelijke lidstaten (Griekenland, 
Portugal, Spanje en Italië) is het 
aandeel van arme werkenden 
aanzienlijk. 

 
 
3.1.6. Loonwig voor verschillende gezinstypes en inkomensniveaus 
 
Net als de EC berekent ook de OESO een aantal indicatoren inzake het lonend maken van werk. 
Zo bevat het begin 2005 uitgebrachte "Taxing wages" (OECD, 2005a) zeer recente gegevens over 
de zogenaamde loonwig, die het totaal aan inkomensbelastingen en socialezekerheidsbijdragen 
van werknemers en werkgevers uitdrukt in procenten van de totale loonkost. Deze ratio geeft 
aldus een idee van het procentueel verschil tussen de loonkost (die van belang is voor de 
werkgever) en het netto-inkomen na belastingen en socialezekerheidsbijdragen (dat de 
koopkracht voor de werknemer weergeeft). Enerzijds vormt de loonwig een indicatie van de 
globale graad van sociale bescherming en van andere openbare voorzieningen die erdoor worden 
gefinancierd. Anderzijds houdt een grote loonwig in dat de (para)fiscale druk op arbeid hoog ligt, 

                                                 
11 Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de 10 nieuwe lidstaten. 

Grafiek 5 Arme werkenden in België en in de 
overige landen van de EU in 20011 

 
(procentueel aandeel van arme werkenden in de totale werkende 
populatie) 
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Bron: EC. 
1 Geen gegevens voor de 10 nieuwe EU-lidstaten, en derhalve ook niet 

voor het gemiddelde van de EU25. 
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wat voor een gegeven nettoloon leidt tot een zeer hoge loonkost (wat aanleiding kan geven tot 
een productiviteitsval) of dat een gegeven loonkost samengaat met een laag nettoloon (waardoor 
de verschillende vallen aan de aanbodzijde kunnen ontstaan). De gegevens zijn beschikbaar voor 
verschillende gezinstypes en inkomensniveaus, voor de periode 1996-2004. 
 
Grafiek 6 Loonwig in België en in de overige landen van de EU15 in 1996 en 20041,2 
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met gemiddeld en zeer laag loon
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met gemiddeld en laag loon

ALLEENSTAANDE ZONDER KINDEREN
Laag loon Gemiddeld loon Hoog loon

 
 
Bron: OESO. 
1 Inkomensbelastingen en werkgevers- en werknemersbijdragen in procenten van de loonkosten. 
2 De loonniveaus (zeer laag, laag, gemiddeld en hoog) werden gedefinieerd in de eerste tabel van dit hoofdstuk. 
 
 

Voor alleenstaanden, ongeacht het inkomensniveau, is de Belgische loonwig de hoogste van de 
EU. Voor een alleenstaande werknemer met een gemiddeld inkomen bedroeg de totale fiscale en 
parafiscale druk op arbeid in 2004 iets meer dan 54 pct. van de loonkosten. Door de 
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progressiviteit van het belastingstelsel lag de loonwig voor lage en hoge inkomens respectievelijk 
iets lager en hoger (zowat 47 en 60 pct.). 
 
Voor een gezin met 2 kinderen is het beeld ietwat verschillend. Voor éénverdieners met een 
gemiddeld inkomen en voor tweeverdieners waarbij de ene partner een gemiddeld loon heeft en 
de andere een zeer laag loon, ligt de (para)fiscale druk in België, met respectievelijk 35,6 en 
37,5 pct., lager dan in vier andere EU-lidstaten (het betreft telkens Zweden, Frankrijk en Italië, 
en respectievelijk in het eerste en het tweede geval Finland en Duitsland). Voor een 
tweeverdienersgezin waar het inkomen van de beide partners respectievelijk een gemiddeld en 
een laag peil beloopt, laat België met 46 pct. echter opnieuw de hoogste loonwig optekenen. 
 
Sinds 1996 is de (para)fiscale druk in België voor alle inkomensniveaus afgenomen; de daling was 
het sterkst voor de laagste inkomens. Terwijl de vermindering van de loonwig voor de 
alleenstaanden in de lijn lag van de gemiddelde afname in de EU, was ze voor de gezinnen met 
kinderen bij de grootste van de Unie. De Belgische inspanning om de hoge (para)fiscale druk op 
arbeid te verminderen, is volgens deze gegevens dus relatief sterker ten goede gekomen aan de 
laagste inkomens en aan de gezinnen. 
 
3.1.7. Netto vervangingsratio ingeval van werkloosheid 
 
In de in 2004 uitgebrachte publicatie "Benefits and wages" (OECD, 2004b) is, naast een aantal 
indicatoren die gelijkaardig zijn aan die van de EC, tevens een variabele opgenomen die de 
generositeit (o.a. de omvang van de uitkering en de duur ervan) van de werkloosheids- en 
bijstandsstelsels in de tijd meet. De OESO publiceert deze indicator voor haar lidstaten: er zijn 
dan ook geen gegevens voor de 6 nieuwe EU-lidstaten die geen deel uitmaken van de OESO 
(Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Slovenië) en ook het EU-gemiddelde is niet 
voorhanden. 
 
Daartoe wordt de zogenaamde netto vervangingsratio gebruikt, die het netto-inkomen zonder te 
werken plaatst tegenover het netto-inkomen indien gewerkt wordt. Deze grootheid wordt, vanaf 
de eerste tot de zestigste werkloosheidsmaand, berekend voor 4 gezinstypes (combinaties van, 
enerzijds, alleenstaande resp. koppel met 1 kostwinner en, anderzijds, geen resp. 2 kinderen) en 
2 inkomensniveaus (67 en 100 pct. van het gemiddelde loon van een productie-arbeider)12. De 
gepubliceerde indicator is dan het ongewogen rekenkundig gemiddelde van de bekomen ratio's13. 
Deze indicator is beschikbaar in twee versies, afhankelijk van het feit of de betrokken persoon al 
dan niet recht heeft op sociale bijstand14. 
 
Volgens de voor 2002 berekende indicator kent België het meest genereuze 
werkloosheidsuitkeringsstelsel van alle onderzochte EU-lidstaten. Op basis van de door de OESO 
gehanteerde hypothesen, behield een werkloze in 2002 gemiddeld 69 pct. van zijn vroeger 
inkomen. Italië sluit, samen met Tsjechië, de rij; in de beide landen behield een werkloze 
gemiddeld slechts minder dan 10 pct. van het inkomen. 
 
 

                                                 
12 Deze typegevallen stemmen slechts voor een deel overeen met deze die de OESO gebruikt voor de berekening van de 

loonwig. 
13 Zoals de OESO zelf aangeeft, lopen internationale vergelijkingen op basis van deze indicator enigszins mank doordat 

de bevolkingssamenstelling, met name het aandeel van de gehanteerde gezinstypes en de gebruikte 
inkomensniveaus, van land tot land verschilt. 

14 De OESO vermeldt dat in sommige landen (zoals Finland, Slovakije of het Verenigd Koninkrijk) lage 
werkloosheidsuitkeringen aangevuld kunnen worden met uitkeringen in het kader van de sociale bijstand. In andere 
landen is een dergelijke combinatie van uitkeringen niet gebruikelijk (België, Ierland, Zweden) of uitgesloten 
(Denemarken, Hongarije). 
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Grafiek 7 Gemiddelde netto vervangingsratio over 5 jaar werkloosheid in België en in de overige 
landen van de EU in 20021,2 
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EXCLUSIEF SOCIALE BIJSTAND INCLUSIEF SOCIALE BIJSTAND

 
 
Bron: OESO. 
1 De definitie van de indicator is opgenomen in de begeleidende tekst. 
2 Van de 10 nieuwe EU-lidstaten zijn enkel Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië lid van de OESO. Voor de andere nieuwe landen van 

de EU25, evenals voor het EU-gemiddelde, zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
 

Het beeld verandert indien de betrokken werkloze in aanmerking komt voor ondersteuning door 
het stelsel van sociale bijstand. Deze indicator is in het kader van een analyse van "make work 
pay" pertinenter dan de voorgaande ratio, aangezien hij een betere vergelijking toelaat tussen 
landen die een verschillend beleid hanteren inzake werkloosheidsverzekering en sociale bijstand. 
Alhoewel uitkeringen in het kader van sociale bijstand veelal niet automatisch verworven 
worden, en bijvoorbeeld afhangen van de vermogenssituatie van de betrokkene, en de oorsprong 
van de uitkeringen (werkloosheidsregeling of sociale bijstand), onder meer door de eventuele 
stigmatisering die kan samengaan met het laatste stelsel, voor de betrokken personen 
mogelijkerwijs wel een verschil kan uitmaken, is het voor de financiële analyse van het lonend 
maken van werk immers niet belangrijk in welk kader een uitkering wordt verkregen: wat 
effectief telt is de vergelijking tussen het inkomen bij werken en ingeval van niet-werken. 
 
In dat geval blijkt de ratio het hoogst te liggen in Luxemburg (bijna 81 pct.), dat zonder sociale 
bijstand een van de minst genereuze stelsels kent (ratio van 25 pct.). In 9 andere (veelal West- 
en Noord-Europese) landen was de vervangingsratio hoger dan 70 pct. In Italië is blijkbaar geen 
sociale bijstand voorzien voor (langdurig) werklozen; de uitkering beliep er, net als bij de eerste 
indicator, slechts 5,5 pct.van het vorige inkomen. Hiermee is het werkloosheidsheids- en 
bijstandsstelsel er veruit het minst genereus van alle EU-lidstaten15. 
 
Ook in België, waar de duur van de werkloosheidsuitkeringen veelal niet in de tijd is beperkt, 
had het sociale-bijstandsstelsel geen invloed op de uitkomst van de berekening, waardoor de 
ratio op 69 pct. bleef. Indien aldus de sociale bijstand mee in overweging wordt genomen, valt 
België in de middenmoot van de onderzochte landen. Deze indicator relativeert dan ook ietwat 
het belang van het algemeen als zeer genereus beschouwde Belgische werkloosheidsstelsel. 
Indien ook rekening wordt gehouden met alternatieve uitkeringen (met name van de sociale 
bijstand), blijkt langdurig werklozen immers een in internationaal opzicht gemiddeld inkomen 
gegarandeerd te worden. 
 
De maatstaf van de gemiddelde generositeit van het werkloosheidsstelsel over een periode van 
5 jaar verschaft echter slechts een partieel beeld. Eenzelfde gemiddelde ratio kan zijn oorsprong 
vinden in een relatief hoge uitkering gedurende een relatief korte periode, maar tevens in een 

                                                 
15 Op de voorlaatste plaats komt Griekenland, met 26 pct. In Hongarije beloopt de berekende ratio zowat 36 pct. en in 

Spanje is dat net iets meer dan 50 pct. 
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relatief beperkte uitkering gedurende een relatief lange periode. Vanuit het oogpunt van een 
economische verzekering tegen werkloosheid en in het kader van "make work pay" zijn de beide 
situaties echter niet identiek. Om mensen tot werken aan te zetten, is de eerste situatie volgens 
de economische theorie immers duidelijk beter dan de tweede. Een relatief hoge (initiële) 
werkloosheidsuitkering verschaft de betreffende persoon een financieel vangnet bij 
werkloosheid, die hem toelaat de levensstandaard te behouden tijdens de zoektocht naar ander 
werk. Het beperken van de uitkeringen in de tijd stimuleert de betrokkene vervolgens om actief 
werk te zoeken. In de andere situatie vormen de relatief lage uitkeringen geen echte verzekering 
tegen werkloosheid, aangezien ze een belangrijk inkomensverlies inhouden. Indien de 
uitkeringen gedurende een lange tijd worden verschaft, bestaat tevens het gevaar dat de 
persoon zich in de werkloosheid nestelt en een langdurig werkloze wordt, waarvoor de 
werkgelegenheidskansen afnemen. Bij een performante begeleiding en een voldoende 
arbeidsvraag (en dus voldoende kansen op het vinden van werk) zijn relatief hoge uitkeringen 
gedurende een beperkte periode dan ook aangewezen. 
 
Om dit na te gaan, worden opnieuw OESO-gegevens gebruikt die zijn opgesteld in het kader van 
dezelfde publicatie. Deze hadden respectievelijk betrekking op de initiële fase van werkloosheid 
(na een eventuele wachttijd) en na 5 jaar werkloosheid. In de beide gevallen zijn eventuele 
uitkeringen in het kader van de sociale bijstand in rekening gebracht. Voor de beide situaties 
werd, analoog als bij de hierboven beschreven gemiddelde indicator over een periode van 5 jaar 
werkloosheid, een gemiddelde netto vervangingsratio berekend voor 4 gezinstypes en 2 
inkomensniveaus16. 
 
 
Grafiek 8 Netto vervangingsratio's in België en in de overige landen van de EU in 20021,2 
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Bron: OESO. 
1 De definitie van de indicator is opgenomen in de begeleidende tekst. In de beide grafieken is rekening gehouden met eventuele 

uitkeringen in het kader van de sociale bijstand. 
2 Van de 10 nieuwe EU-lidstaten zijn enkel Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië lid van de OESO. Voor de andere nieuwe landen van 

de EU25, evenals voor het EU-gemiddelde, zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
 

Zowel in de initiële fase als na 5 jaar werkloosheid blijkt het Belgische stelsel, met een netto 
vervangingsratio van zowat 70 pct., een binnen de OESO gemiddelde positie te bekleden. In de 
initiële fase is het werkloosheidsstelsel het meest genereus in Luxemburg en Zweden (netto 
vervangingsratio's in de buurt van 90 pct.) en het minst (minder dan 60 pct.) in de zuidelijke 
landen Italië en Griekenland, en in Hongarije. Na een periode van 5 jaar werkloosheid ligt de 
ratio het hoogst in Slovakije (78 pct.); Luxemburg komt op de tweede plaats. Het stelsel is 

                                                 
16 Het betreft dus, voor de gezinstypes, de combinaties van, enerzijds, een alleenstaande resp. een koppel met 1 

kostwinner en, anderzijds, geen resp. 2 kinderen) en, voor de inkomensniveaus resp. 67 en 100 pct. van het 
gemiddelde loon van een productie-arbeider. 
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overduidelijk het minst genereus voor langdurig werklozen in Griekenland en Italië, waar 
nauwelijks of geen uitkering meer voorzien is. 
 
Vervolgens kan gepoogd worden na te gaan in hoeverre de systemen in de verschillende landen 
een effectieve werkloosheidsverzekering bieden. In principe kan gesteld worden dat het stelsel 
het sterkst aansluit bij de idee van een werkloosheidsverzekering die aanzet tot het opnieuw 
zoeken van werk, indien de initiële uitkering relatief hoog is en het (negatieve) verschil tussen 
de netto vervangingsratio na 5 jaar werkloosheid en die in de initiële fase groot uitvalt. 
 

In de meeste landen neemt de 
generositeit van het 
werkloosheidsstelsel af naarmate de 
werkloosheidsduur toeneemt. In 2 EU-
landen, met name het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland, blijft de 
uitkering ongeacht de werkloosheids-
duur constant, als gevolg van de in 
aanmerking genomen uitkering in het 
kader van de sociale bijstand. 
 
De terugval van de netto 
vervangingsratio is, met meer dan 
50 procentpunten, het grootst in 
Griekenland en Italië. De initiële 
uitkering beloopt in de beide landen 
echter minder dan 60 pct. van het 
vroegere inkomen, wat - voor een 
verzekeringsstelsel - misschien een 
heel groot inkomensverlies betekent. 
Aldus lijkt het werkloosheidsstelsel 
onder andere in Spanje en Portugal 
beter afgestemd op het 
verzekeringsprincipe: de initiële 
uitkering beloopt er telkens ongeveer 
75 pct. van het vroegere inkomen; de 
netto vervangingsratio na 5 jaar 
werkloosheid ligt dan weer 
respectievelijk zowat 33 en 
24 procentpunten lager. 

 
België bevindt zich, samen met onder andere Ierland en Oostenrijk, in de groep van landen waar 
het "flexicurity"-principe17 niet erg sterk is ontwikkeld: deze landen combineren een niet erg 
hoge initiële uitkering (ongeveer 70 pct.) met een zeer beperkte terugval van de uitkering in de 
loop van de werkloosheidsperiode (ongeveer 3 procentpunten of minder). 
 
De terugval van de netto vervangingsratio blijft, met 3,4 procentpunten, relatief beperkt in 
Denemarken. Nochtans geldt dit land als de referentie inzake "flexicurity". Dit enigszins 
verbazingwekkende resultaat wordt verklaard doordat in de analyse de uitkeringen in het kader 
van de sociale bijstand mee in rekening werden gebracht. Immers, indien enkel de 
werkloosheidsuitkeringen in aanmerking worden genomen, kent Denemarken een hoge initiële 
uitkering (80 pct.), die na vijf jaar werkloosheid is teruggevallen tot 16 pct. 
 
 

                                                 
17  Het "flexicurity"-principe combineert een hoge mate van sociale bescherming met een grotere flexibiliteit op de 

arbeidsmarkt. 

Grafiek 9 Verschil tussen de netto vervangingsratio's 
bij kortstondige en langdurige 
werkloosheid in België en in de overige 
landen van de EU in 20021,2 
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Bron: OESO. 
1 Netto vervangingsratio na 5 jaar werkloosheid min de netto 

vervangingsratio in de initiële fase van werkloosheid (telkens met 
inbegrip van eventuele uitkeringen in het kader van de sociale 
bijstand). Een negatief cijfer duidt dus op een afname van de ratio 
naarmate de werkloosheidsduur toeneemt. 

2 Van de 10 nieuwe EU-lidstaten zijn enkel Hongarije, Polen, Slovakije 
en Tsjechië lid van de OESO. Voor de andere nieuwe landen van de 
EU-25, evenals voor het EU-gemiddelde, zijn geen gegevens 
beschikbaar. 
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De indicatoren die een vergelijking toelaten van de "make work pay"-problematiek in de 
verschillende EU-lidstaten geven over het algemeen een eerder ongunstige situatie aan voor 
België. Zo ligt zowel de globale (para)fiscale druk op arbeid als de druk op laagbetaalde 
arbeid bij de hoogste in de EU en blijkt ook de loonwig zeer omvangrijk te zijn. Ook de 
werkloosheidsval is groot in ons land. Anderzijds scoort België vrij goed voor de armoedeval 
en kent ons land het laagste aandeel aan arme werkenden. De netto vervangingsratio bij 
werkloosheid, gecorrigeerd voor eventuele uitkeringen in het kader van de sociale bijstand, 
ligt, zowel in de initiële fase als na 5 jaar werkloosheid, dan weer in de Europese 
middenmoot. Het Belgische werkloosheidsuitkeringsstelsel, met gemiddelde initiële 
uitkeringen die in de loop van de werkloosheidsduur weinig afnemen, is echter weinig 
afgestemd op een verzekeringsstelsel dat werklozen aanzet tot het zoeken naar werk. 
 
 
3.2. SPECIFIEKE ELEMENTEN VOOR BELGIË 
 
In dit deel worden een aantal knelpunten van de Belgische arbeidsmarkt geschetst. Dit zal 
vooreerst gebeuren aan de hand van de afbakening van een aantal in de werkende bevolking 
ondervertegenwoordigde groepen. Om de totale Belgische werkgelegenheidsgraad op te krikken, 
zal immers speciale aandacht geschonken moeten worden aan deze kansengroepen en aan de 
factoren (zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde) die maken dat zij niet aan het werk 
raken. Voor elk van deze groepen zullen de intuïtief meest voor de hand liggende 
uitsluitingsfactoren, van zowel financiële als niet-financiële aard, kort aangehaald worden18. 
Vervolgens wordt, met het oog op de specifieke aandacht in dit verslag voor de financiële 
aspecten van de keuze voor al dan niet werken, het belang aangegeven van een aantal 
categorieën van niet-werkenden die een uitkering ontvangen, en waarvoor de financiële 
afweging van uitkering versus loon aldus belangrijk kan zijn. Ook de aan werkende personen 
toegekende uitkeringen, subsidies en bijdrageverminderingen zullen onder de loep worden 
genomen. 
 
3.2.1. Kansengroepen op de Belgische arbeidsmarkt 
 
Een kansengroep wordt gedefinieerd als een groep van mensen met gelijkaardige 
karakteristieken die op aanhoudende wijze uitgesloten zijn van werk, ongeacht wat de oorzaak 
van het niet vinden van werk is. 
 
In dit verslag worden de kansengroepen voornamelijk afgebakend op basis van de 
werkgelegenheidsgraad. Een andere methode om dit te doen, hanteert de werkloosheidsgraad, 
aangezien werklozen - door de afweging van uitkering versus loon - direct aansluiten bij het 
onderwerp van dit verslag. In dat geval worden echter de inactieven buiten beschouwing 
gelaten, die voor het lonend maken van werk eveneens belangrijk zijn. De uiteindelijke 
doelstelling van de EWS is het verhogen van de werkgelegenheidsgraad, ongeacht of de 
betreffende personen momenteel werkloos dan wel inactief zijn.  
 
In dit verband wordt een groep als kansengroep beschouwd indien hun werkgelegenheidsgraad 
beduidend lager uitvalt dan de totale werkgelegenheidsgraad voor 15-64-jarigen19. In 200420 
beliep deze laatste in België, volgens de gegevens van de arbeidskrachtentelling, 60,3 pct. 
Traditioneel worden de ouderen, de laaggeschoolden en de vrouwen als kansengroepen op de 
Belgische arbeidsmarkt beschouwd. Aanvullend wordt ook de ondervertegenwoordiging in de 

                                                 
18 Deze factoren zullen in de volgende hoofdstukken uitgebreid behandeld worden. 
19 Dit is de bevolking op arbeidsleeftijd. 
20 Het betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen. Ook in het vervolg van het deel m.b.t. de kansengroepen 

betreft de vermelding van 2004 voor de resultaten van de arbeidskrachtentelling het gemiddelde van de eerste drie 
kwartalen. 
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werkgelegenheid van niet-EU-onderdanen aangetoond. Ten slotte wordt ook de 
arbeidsmarktsituatie van langdurig werklozen toegelicht21. 
 
Overigens dient nog vermeld te worden dat volgens de gebruikte indicator ook de personen met 
een handicap een kansengroep vormen. In dit verslag wordt deze groep echter buiten 
beschouwing gelaten. De invaliditeitsregeling in België is immers gebaseerd op strikt medische 
redenen, waardoor financiële elementen, of "make work pay" in het algemeen, voor deze 
personen dan ook een geringere rol spelen. Ook aan de vraagzijde (bij de werkgevers) komen 
totaal andere aspecten aan bod, zoals de noodzaak het werk of de werkpost aan te passen. De 
problematiek van de ondervertegenwoordiging van gehandicapten op de arbeidsmarkt is dan ook 
zeer specifiek, en gaat het onderwerp van dit verslag te buiten. 
 

3.2.1.1. Ouderen 
 
Een eerste op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigde groep betreft de ouderen22. Terwijl in 
2004 zowat 77 pct. van de 25-54-jarigen aan het werk waren, beliep de werkgelegenheidsgraad 
van 55-plussers slechts 30 pct.23 
 
 
Grafiek 10 Werkgelegenheidsgraad in België in 20041: opsplitsing naar leeftijd 
 
(aantal werkenden per leeftijdsgroep, in procenten van het overeenstemmende deel van de bevolking) 
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Bron: Eurostat (arbeidskrachtentelling). 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
 
 

De ondervertegenwoordiging van ouderen ten opzichte van de 25-54-jarigen geldt voor de beide 
geslachten gemiddeld in ongeveer even sterke mate: de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers 
ligt telkens zowat 47 procentpunten onder die van de meeste actieve leeftijdsgroep. Een verdere 
opdeling volgens het scholingsniveau brengt echter een aantal verschillen aan het licht. Voor 

                                                 
21 Uiteraard kan dit niet aan de hand van hun werkgelegenheidsgraad; hiervoor wordt dus gebruik gemaakt van de 

werkloosheidsgraad. 
22 De arbeidsmarktsituatie van ouderen maakte het voorwerp uit van het HRW-verslag van 2004 (HRW, 2004). 
23 Ook de werkgelegenheidsgraad van jongeren (15-24 jaar) ligt, met zowat 28 pct., laag, doch dit is voor een groot 

deel toe te schrijven aan het feit dat een belangrijk deel onder hen nog studeert, wat in principe - gegeven het 
positieve verband tussen het scholingsniveau en de kans op het vinden van werk (cf. infra) - nadien bijdraagt tot een 
hogere werkgelegenheidsgraad. 
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laag- en middengeschoolde mannen beliep dat verschil zowat 45 procentpunten; voor 
hooggeschoolde mannen was het iets kleiner (36 procentpunten). Bij de vrouwen daarentegen 
neemt het verschil qua werkgelegenheidsgraad tussen 25-54- en 55-64-jarigen toe met het 
scholingsniveau: voor laaggeschoolden bedroeg de kloof zowat 30 procentpunten om toe te 
nemen tot meer dan 50 procentpunten bij de hooggeschoolden. 
 
De werkgelegenheidsgraad van ouderen is bij de mannen steeds hoger dan of ongeveer gelijk aan 
die bij de jongeren (15-24 jaar). Bij de vrouwen is dat enkel het geval bij de laaggeschoolden; 
bij de midden- en vooral bij de hooggeschoolden ligt de werkgelegenheidsgraad van de jonge 
vrouwen hoger dan die van de oudere vrouwen. 
 
De factoren die ouderen ertoe aanzetten uit de arbeidsmarkt te treden of deze niet (meer) te 
betreden, zijn van uiteenlopende aard en betreffen zowel financiële als niet-financiële 
aspecten. Bij de financiële elementen speelt o.a. de generositeit van de vervroegde-
uittredingsstelsels (oudere werkloze, brugpensioen, 'Canada Dry' enz.) een belangrijke rol. In het 
HRW-verslag van 2004 werd aangetoond dat sommige ouderen bij vervroegde uittreding weinig 
inkomensverlies lijden. Bij de niet-financiële elementen kan, bijvoorbeeld voor ouderen die een 
zwaar beroep uitoefenen, de wens worden aangehaald om de arbeidsinzet terug te schroeven en 
het rustiger aan te doen. 
 
De geringe werkgelegenheid van ouderen wordt ook verklaard door factoren aan de vraagzijde. 
Zo is het fenomeen dat de lonen toenemen met de leeftijd (o.a. via verhogingen op basis van 
anciënniteit) in België sterk ontwikkeld. Aangezien de productiviteit veelal niet in dezelfde mate 
blijft toenemen24, geeft dit in sommige gevallen aanleiding tot een productiviteitsval. Het 
ontstane onevenwicht tussen loonkost en productiviteit leidt er dan toe dat werkgevers bij 
herstructureringen veelal eerst hun oudere werknemers aan de kant schuiven. 
 

3.2.1.2. Vrouwen 
 
De werkgelegenheidsgraad van vrouwen lag in 2004 op ongeveer 52 pct., wat ruim lager is dan 
die van de mannen (bijna 68 pct.). 
 
Het verschil qua werkgelegenheidsgraad tussen vrouwen en mannen is het kleinst voor de 
jongeren: terwijl het voor de overige twee beschouwde leeftijdscategorieën in 2004 ongeveer 
18 procentpunten beliep, was dat voor de 15-24-jarigen slechts zowat 4 procentpunten. De 
verdere opsplitsing van de gegevens leert dat de werkgelegenheidsgraden voor vrouwen, 
ongeacht de leeftijdscategorie of het scholingsniveau, steeds lager uitvallen dan die van de 
mannen. Markante uitzondering daarop vormen de jonge hooggeschoolden: terwijl van de 
mannelijke hooggeschoolde jongeren zowat 58 pct. aan het werk is, is dat bij de vrouwen meer 
dan 71 pct.  
 
 

                                                 
24  Dit is deels het gevolg van het feit dat oudere werknemers nog relatief weinig opleiding genieten (HRW, 2004). 
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Grafiek 11 Werkgelegenheidsgraad in België in 20041: opsplitsing naar geslacht 
 
(aantal werkenden per geslacht, in procenten van het overeenstemmende deel van de bevolking) 
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Bron: Eurostat (arbeidskrachtentelling). 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
 
 

Ook bij de vrouwen komen financiële en niet-financiële factoren aan bod. Deels ligt de oorzaak 
van de vrouwelijke ondervertegenwoordiging op de arbeidsmarkt in het verleden, toen in 
gezinnen vaak de man de enige kostwinner was en de vrouw aan de haard bleef en voor de 
kinderen en het huishouden zorgde. Voor de oudere generaties blijft deze factor nog van tel. Bij 
de jongere leeftijdscohorten verdwijnt dit patroon meer en meer: het gemiddelde 
scholingsniveau van de vrouwen neemt steeds verder toe, met een actievere participatie op de 
arbeidsmarkt en een hogere werkgelegenheidsgraad als gevolg. 
 
Niettemin blijven enkele factoren in het nadeel van vrouwen spelen. Zo tonen studies25 aan dat 
de lonen voor vrouwen, voor vergelijkbare diploma's en functies26, nog steeds duidelijk lager 
liggen dan voor mannen, wat de financiële afweging beïnvloedt. Bovendien is het nog steeds de 
vrouw die instaat voor het grootste deel van de huishoudelijke taken en voor de kinderzorg, wat 
hen gevoeliger maakt voor onder andere de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare en 
kwalitatieve kinderopvangmogelijkheden. Tevens valt het niet uit te sluiten dat werkgevers 
dergelijke elementen of de mogelijkheid van (langdurige) afwezigheden of zelfs een definitief 
vertrek (zwangerschap, zorg voor de kinderen) in overweging nemen bij de keuze om een man of 
een vrouw aan te werven, met vooroordelen of apriori's ten aanzien van vrouwen tot gevolg, 
waardoor in de praktijk soms de voorkeur wordt gegeven aan een man. 

                                                 
25 Bijvoorbeeld Vermandere (2004) en NIS (2005). 
26 Studies geven ook duidelijk aan dat hogere functies in de praktijk veelal nog steeds weggelegd zijn voor mannen. 
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3.2.1.3. Laaggeschoolden 
 
Ook de laaggeschoolden (personen die geen diploma van het hoger secundair onderwijs hebben 
behaald) zijn ondervertegenwoordigd in de werkgelegenheid: in 2004 was iets meer dan 40 pct. 
onder hen aan het werk, tegenover bijna 65 pct. van de middengeschoolden (personen met een 
diploma van het hoger secundair onderwijs) en meer dan 80 pct. van de hooggeschoolden 
(personen met een diploma van het hoger onderwijs). 
 
De werkgelegenheidssituatie van de laaggeschoolden blijkt duidelijk het slechtst, ongeacht het 
geslacht of de leeftijd van de betrokkene. Bij de mannen lag de werkgelegenheidsgraad van 
laaggeschoolden zowat 22 procentpunten lager dan die van de middengeschoolden, en ongeveer 
35 procentpunten onder die van de hooggeschoolden. Bij de vrouwen beliep die kloof 
respectievelijk bijna 26 en 49 procentpunten. Een verdere opsplitsing volgens leeftijd geeft aan 
dat het verschil qua werkgelegenheidsgraad relatief het kleinst uitvalt bij de ouderen, wat toe 
te schrijven is aan het feit dat ook het aantal werkende hogergeschoolde ouderen (cf. supra) 
niet bijster hoog ligt. 
 
 
Grafiek 12 Werkgelegenheidsgraad in België in 20041: opsplitsing naar scholingsniveau 
 
(aantal werkenden per scholingsniveau, in procenten van het overeenstemmende deel van de bevolking) 
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Bron: Eurostat (arbeidskrachtentelling). 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
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De redenen waarom laaggeschoolden 
niet aan het werk raken, zijn 
velerlei. Zo stellen werkgevers, onder 
andere als gevolg van de 
technologische ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, steeds hogere 
kwalitatieve eisen en hun 
arbeidsvraag betreft dus ook steeds 
vaker hoger opgeleide 
arbeidskrachten. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de structuur van de 
werkgelegenheid, die aangeeft in 
hoeverre het aanbod van en de vraag 
naar arbeid met elkaar 
overeenstemmen27. In de afgelopen 
12 jaar28 is het aandeel van 
laaggeschoolden in de totale 
werkgelegenheid geslonken van 
37,5 pct. in 1992 tot iets meer dan 
een kwart in 2004, ten voordele van 
de midden- maar vooral van de 
hooggeschoolden. 
 
Naast de ingevulde arbeidsvraag 
(werkgelegenheid) lijken 
laaggeschoolden ook weinig aan bod 
te komen in de niet-ingevulde vraag 
naar arbeid. Analyses van moeilijk in 
te vullen vacatures, de zogenaamde 
knelpuntberoepen, geven immers aan 

dat deze veelal minstens een diploma van het hoger secundair onderwijs vereisen (BGDA, 
2004)29. De kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod is ook de belangrijkste oorzaak van 
knelpuntberoepen in de uitzendsector. Naast het gebrek aan relevante ervaring spelen daarbij 
immers vooral het onvoldoende opleidingsniveau en de afwezigheid van de vereiste kennis en 
vaardigheden een rol (Federgon, 2004). 
 
De werkgelegenheid van laaggeschoolden wordt tevens afgeremd doordat hun productiviteit vaak 
onvoldoende wordt geacht om de loonkosten te compenseren, waardoor zij in de 
productiviteitsval terechtkomen. Maar ook de vallen aan de aanbodzijde gelden veelal voor hen: 
zoals vermeld is de financiële vergelijking tussen werken of niet werken, of tussen al dan niet 
méér werken immers vooral van belang voor lage inkomens, waaronder dus de laaggeschoolden. 
Aldus zijn de financiële vallen van bijzonder belang voor de laaggeschoolden; de verdere analyse 
in dit verslag zal dan ook voor een groot deel op hen betrekking hebben. Bovendien zouden de 
niet-financiële aspecten voor laaggeschoolden een minder doorslaggevende rol spelen: voor lage 
inkomens worden de keuzes immers vooral bepaald door de noodzaak een voldoende inkomen te 
verwerven. 

                                                 
27  Immers, arbeidsaanbod waartegenover geen vraag staat, komt tot uiting in werkloosheid, terwijl arbeidsvraag zonder 

overeenstemmend aanbod resulteert in niet-ingevulde vacatures. 
28 Gegevens volgens scholingsniveau zijn in de geharmoniseerde arbeidskrachtentelling pas voorhanden vanaf 1992. 
29 In Vlaanderen gaat het vooral om gediplomeerden van de derde graad van het technisch en beroepssecundair 

onderwijs, uit het hoger onderwijs van twee cycli en, in mindere mate, uit de tweede graad van het 
beroepssecundair onderwijs (VDAB, 2003a). In Brussel gaat het voornamelijk om het hoger niet-universitair onderwijs 
(BGDA, 2004). 

Grafiek 13 Verloop van de opsplitsing naar 
scholingsniveau van de totale 
werkgelegenheid in België1 

 
(aantal werkenden per scholingsniveau, in procenten van het 
totale aantal werkenden) 
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Bron: Eurostat (arbeidskrachtentelling). 
1 De opsplitsing van de resultaten van de geharmoniseerde 

arbeidskrachtentelling naar scholingsniveau is pas beschikbaar vanaf 
1992. Sinds 1999 wordt deze enquête op continue basis uitgevoerd, en 
niet meer uitsluitend tijdens het tweede kwartaal. Voor 1992 en 1998 
gaat het dus om gegevens met betrekking tot het tweede kwartaal; 
voor 2004 betreffen ze het gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
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3.2.1.4. Niet-EU-onderdanen 

 
In de arbeidskrachtentelling is een vraag opgenomen naar de nationaliteit van de betreffende 
persoon. Aldus kunnen de resultaten voor België worden opgesplitst naargelang het Belgen 
betreft, onderdanen van andere EU-lidstaten of ingezetenen van andere (niet-EU) landen. De 
werkgelegenheidsgraad van personen met de nationaliteit van een andere EU-lidstaat (bijna 
57 pct. in 2004) ligt nauwelijks lager dan die van de Belgen (zowat 61 pct.). Van de niet-EU-
onderdanen daarentegen was slechts ongeveer 36 pct. aan het werk30. 
 
Een dergelijke ondervertegenwoordiging zou te wijten kunnen zijn aan de specifieke 
samenstelling van deze groep31. De opsplitsing van de gegevens leert echter dat daar weinig van 
aan is: ongeacht het geslacht, de leeftijd en het scholingsniveau ligt de werkgelegenheidsgraad 
van niet-EU-onderdanen beduidend onder die van zowel de Belgen als de onderdanen van andere 
EU-lidstaten. De kloof is relatief het kleinst bij de mannen, bij de jongeren en - enigszins 
verbazingwekkend - bij de laaggeschoolden32. De werkgelegenheidsgraad van hooggeschoolde 
niet-EU-onderdanen lag immers meer dan 30 procentpunten onder die van de hooggeschoolde 
EU-onderdanen; voor laaggeschoolden beliep dat verschil minder dan 20 procentpunten. 
 
 
Grafiek 14 Werkgelegenheidsgraad in België in 20041: opsplitsing naar nationaliteit 
 
(aantal werkenden volgens nationaliteit, in procenten van het overeenstemmende deel van de bevolking) 
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Bron: Eurostat (arbeidskrachtentelling). 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
2 Niet-significante gegevens voor de niet-EU-onderdanen. 
3 Gegevens m.b.t. het tweede kwartaal van 2003. 
 
 

Ook binnen de groep van de niet-EU-onderdanen worden de hierboven besproken algemene 
ondervertegenwoordigingen - van vrouwen, laaggeschoolden en ouderen - vastgesteld. Zo 

                                                 
30 Overigens kan verwacht worden dat deze cijfers het probleem nog onderschatten: een deel van de van buiten de EU 

afkomstige immigranten en hun nakomelingen hebben immers de Belgische nationaliteit verworven, waardoor ze 
- alhoewel hun perspectieven op werk eerder gelijkaardig zijn aan die van de niet-EU-onderdanen - in de 
arbeidskrachtentelling deel uitmaken van de groep van de Belgen. 

31 Zo zou deze groep in grotere mate dan gemiddeld uit jongeren of laaggeschoolden kunnen bestaan, wat - gegeven de 
lagere werkgelegenheidsgraden voor die categorieën - tot een lagere totale werkgelegenheidsgraad voor niet-EU-
onderdanen zou leiden. 

32 De gegevens volgens scholingsniveau betreffen het tweede kwartaal van 2003. 
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bedroeg de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (bijna 24 pct.) net de helft van die van de 
mannen (bijna 48 pct.). De beschikbare gegevens geven tevens aan dat het vinden van werk ook 
voor niet-EU-onderdanen afhangt van het scholingsniveau: van de laaggeschoolden onder hen was 
minder dan 22 pct. aan het werk, tegenover bijna de helft van de hooggeschoolden. Daarmee 
valt de werkgelegenheidsgraad van hooggeschoolde niet-EU-onderdanen overigens nog steeds 
ruim lager uit dan de werkgelegenheidsgraad voor middengeschoolde Belgen (66 pct.). Strikt 
genomen geeft de enquête geen uitsluitsel over de werkgelegenheidsgraad van de oudere 
niet-EU-onderdanen, aangezien die resultaten als niet-significant dienen te worden beschouwd. 
Deze niet-significantie geeft echter aan dat het aantal werkende ouderen onder hen in de 
steekproef van de enquête heel erg laag lag. 
 
De geringere werkgelegenheid van niet-EU-onderdanen heeft velerlei oorzaken. Het lijkt weinig 
waarschijnlijk dat, los van de andere kenmerken als geslacht, leeftijd en scholing, vooral 
financiële factoren de doorslag geven. Zelfs indien rekening wordt gehouden met eventuele 
culturele verschillen die bijvoorbeeld de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen van allochtone 
origine nog kunnen beïnvloeden, met het feit dat banen in de overheidssector enkel toegankelijk 
zijn voor EU-onderdanen en met de mogelijkheid van een onvoldoende taalkennis, lijken het dan 
ook subjectieve factoren te zijn die aan de basis liggen van de ondervertegenwoordiging van 
niet-EU-onderdanen. Zo kan discriminatie een rol spelen. Dat bleek bijvoorbeeld in een 
VDAB-studie die aantoonde dat werkgevers beduidend sneller afhaakten indien de potentiële 
werknemer, ongeacht de overige elementen van zijn profiel, een naam had die wees op een 
allochtone afkomst (VDAB, 1999). Ook een KUL/ULB-studie voor Brussel wijst op discriminatie 
(BGDA, 2005). Voor hogergeschoolden kan eventueel het probleem bestaan dat de in het 
buitenland verworven diploma's in België niet erkend zijn, waardoor deze een geringere 
signaalfuntie uitoefenen inzake de potentiële capaciteiten van de betrokkene. 
 

3.2.1.5. Langdurig werklozen 
 
Ook de langdurig werklozen (méér dan 1 jaar werkloos) vormen een specifieke kansengroep op 
de arbeidsmarkt. Terwijl kortstondige werkloosheid een normaal economisch fenomeen is, dat 
toelaat aanbod en vraag op elkaar af te stemmen via het zoeken naar werk en naar geschikte 
kandidaten voor een vacature, kan worden vastgesteld dat de kansen op het vinden van werk 
afnemen naarmate de werkloosheidsduur toeneemt. Niet alleen verliest de betreffende persoon 
bepaalde voor de arbeidsmarkt onontbeerlijke vaardigheden en attitudes, tevens wordt een 
lange werkloosheidsduur door werkgevers vaak als een negatief signaal beschouwd inzake de 
motivatie en geschiktheid van de betrokkene. 
 
Uiteraard kan de specifieke situatie van langdurig werklozen niet aangetoond worden aan de 
hand van hun werkgelegenheidsgraad. Wel kan, naar analogie met de gebruikelijke 
werkloosheidsgraad, een langdurige-werkloosheidsgraad worden berekend, die het aantal 
langdurig werklozen plaatst tegenover de beroepsbevolking. Volgens de gegevens van de 
arbeidskrachtentelling was in 2004 bijna de helft van de Belgische werklozen langdurig werkloos; 
in dat jaar beliep de totale werkloosheidsgraad 8,4 pct. en de langdurige-werkloosheidsgraad 
4,1 pct. 
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Grafiek 15 Werkloosheidsgraad in België in 20041 
 
(aantal werklozen in procenten van het overeenstemmende deel van de beroepsbevolking, tenzij anders vermeld) 
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Bron: Eurostat (arbeidskrachtentelling). 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
2 Werkloosheidsgraad van langdurig werklozen (werkloos sinds meer dan één jaar). 
3 Aandeel van langdurig werklozen in de totale overeenstemmende populatie van werklozen. 
 
 

Niet onverwacht worden de hierboven afgebakende kansengroepen ook teruggevonden in de 
gegevens inzake langdurige werkloosheid. Zo ligt de langdurige-werkloosheidsgraad bij vrouwen 
(4,7 pct.) hoger dan bij de mannen (3,6 pct.); het aandeel langdurige werklozen in de totale 
werklozenpopulatie is voor de beide geslachten echter vrijwel gelijk. Ook de laaggeschoolden 
(langdurige-werkloosheidsgraad van 7,7 pct., tegenover respectievelijk 3,8 en 1,6 pct. voor 
midden- en hooggeschoolden) en de niet-EU-onderdanen (19,1 pct., tegenover respectievelijk 
6,1 en 3,6 pct. voor niet-Belgische EU-onderdanen en voor Belgen) blijken oververtegenwoordigd 
in de groep van langdurig werklozen. In die beide kansengroepen is overigens bijna 60 pct. van 
de werklozen langdurig werkloos. Ter vergelijking beloopt dit aandeel respectievelijk 45 en 
35 pct. voor midden- en hooggeschoolden, en respectievelijk 47 en 52 pct. voor de Belgen en de 
overige EU-onderdanen. 
 
De opdeling volgens leeftijd daarentegen laat een ander beeld zien. Alhoewel het aandeel 
langdurige werkloosheid duidelijk toeneemt met de leeftijd, is het omgekeerde het geval voor 
de langdurige-werkloosheidsgraad: voor jongeren beloopt deze 5,5 pct., om tot 3 pct. terug te 
vallen voor de 55-plussers. De verklaring hiervoor wordt gegeven door het feit dat de beduidend 
lagere werkgelegenheidsgraad van ouderen samengaat met een hoge inactiviteitsgraad: de niet-
werkende ouderen zijn niet (meer) op zoek naar werk, en worden in de enquête dus als niet-
actief beschouwd. De resulterende lage werkloosheidsgraad voor 55-64-jarigen, van minder dan 
4 pct., geeft vervolgens, zelfs met een aandeel langdurig werklozen van bijna 80 pct., aanleiding 
tot een zeer geringe langdurige-werkloosheidsgraad. 
 
 
Ouderen, laaggeschoolden, vrouwen en niet-EU-onderdanen zijn ondervertegenwoordigd op 
de Belgische arbeidsmarkt, wat blijkt uit een relatief lagere werkgelegenheidsgraad en een 
relatief hogere (langdurige-) werkloosheidsgraad. Alhoewel financiële elementen ook een rol 
kunnen spelen bij ouderen en vrouwen, lijken de financiële vallen vooral voor de 
laaggeschoolden van belang. 
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3.2.2. Belang van enkele uitkeringsgerechtigde groepen 
 
Zoals vermeld, ligt de nadruk in dit verslag op de financiële aspecten van het lonend maken van 
werk. De financiële afweging van al dan niet werken, méér werken of iemand aanwerven leent 
zich immers het best tot een kwantitatieve analyse. Een dergelijke financiële evaluatie lijkt in 
het bijzonder van belang voor personen die - vanwege de RVA of in het kader van het leefloon - 
een uitkering ontvangen (aanbodzijde) en voor werkenden die genieten van subsidies 
(vraagzijde) of van verminderingen van werknemers- (aanbodzijde) of van werkgeversbijdragen 
(vraagzijde). Terwijl de concrete elementen die hun keuzes beïnvloeden in het vervolg van het 
verslag zullen worden uitgewerkt, zal in dit deel de omvang van een aantal van deze groepen 
worden geschetst, evenals de omvang van de uitkeringen, subsidies of verminderingen. 
 
De betreffende gegevens worden ook relatief weergegeven. Voor het aantal betrokken personen 
gaat het om de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64-jarigen), die in 2004 naar raming gemiddeld 
zowat 6,8 miljoen personen telde. Aldus kan worden aangegeven welk deel van de potentiële 
arbeidsaanbieders een dergelijke uitkering of vermindering genoot. De bedragen van de 
uitkeringen en verminderingen worden geplaatst tegenover het bbp tegen lopende prijzen, dat in 
2004 ongeveer 284 miljard euro beliep. 
 

3.2.2.1. Uitkeringen vanwege de RVA 
 
De problematiek van het lonend maken van werk is verschillend voor uitkeringsgerechtigde 
werkenden en niet-werkenden: in het eerste geval kan de genoten uitkering een invloed hebben 
op de eventuele afweging om méér te gaan werken, bij niet-werkenden wordt zowel de 
beslissing niet-werken of werken, evenals - in het laatste geval - de keuze inzake de te presteren 
arbeidstijd beïnvloed. 
 
 
Tabel 3 Uitkeringen vanwege de RVA in 2004: opsplitsing naar werkenden en niet-werkenden 
 
 Uitkeringstrekkers Uitkeringen 
 Duizenden 

personen 
Pct. bevolking op 
arbeidsleeftijd 

Miljoenen 
euro's 

Pct. bbp 

Totaal 1.175 17,2 7.924 2,8 
     Niet-werkenden 784 11,5 6.560 2,3 
     Werkenden 391 5,7 1.364 0,5 
 
Bronnen: INR, NIS, RVA. 
 
 

In 2004 kregen gemiddeld zowat 1,2 miljoen personen een uitkering vanwege de RVA; dit is 
17,2 pct. van de 15-64-jarigen. Twee derde onder hen, of zowat 784.000 personen, waren niet 
aan het werk, dit is 11,5 pct. van de bevolking op arbeidsleeftijd; daarnaast kregen ook bijna 
400.000 werkenden, die 5,7 pct. van de bevolking op arbeidsleeftijd vertegenwoordigen, een 
RVA-uitkering. 
 
In totaal beliepen de RVA-uitkeringen in 2004 bijna 8 miljard euro, goed voor 2,8 pct. van het 
bbp. Zowat 6,6 miljard euro was bestemd voor niet-werkenden, de overige 1,4 miljard euro ging 
naar werkenden. 
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 ● Niet-werkenden 

 
 Van de 784.000 niet-werkenden die in 2004 een uitkering van de RVA ontvingen, was iets 

meer dan 6 op de 10 werkzoekend; het betrof zowat 486.000 personen. In totaal keerde 
de RVA voor zowat 3,7 miljard euro uit aan werkzoekende niet-werkenden, dit is 1,3 pct. 
bbp. 

 
 
Tabel 4 Uitkeringen vanwege de RVA aan niet-werkenden in 2004 
 
 Uitkeringstrekkers Uitkeringen 
 Duizenden 

personen 
Pct. bevolking op 
arbeidsleeftijd 

Miljoenen 
euro's 

Pct. bbp 

     
Niet-werkenden 784 11,5 6.560 2,3 
 Werkzoekenden 486 7,1 3.719 1,3 
 Niet-werkzoekenden 298 4,4 2.841 1,0 
 waarvan:     
  Oudere werklozen 137 2,0 1.343 0,5 
  Voltijds bruggepensioneerden 110 1,6 1.230 0,4 
  Voltijdse loopbaanonderbreking 

en voltijds tijdskrediet 
29 0,4 131 0,0 

 
Bronnen: INR, NIS, RVA. 
 
 

 Daarnaast genoten ook bijna 300.000 niet-werkende niet-werkzoekenden van een 
RVA-uitkering (4,4 pct. van de 15-64-jarigen). Deze uitkeringen beliepen in totaal zowat 
2,8 miljard euro (1 pct. bbp). Vooral de oudere generaties werklozen bevolken deze 
groep: het betrof de gemiddeld 137.000 oudere werklozen en de 110.000 voltijds 
bruggepensioneerden, respectievelijk goed voor 2 en 1,6 pct. van de bevolking op 
arbeidsleeftijd33. Zij ontvingen in totaal uitkeringen ten belope van ongeveer 2,6 miljard 
euro. Alhoewel zij nog steeds over een arbeidsovereenkomst beschikken, behoren ook de 
personen die een voltijdse loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet opnemen tot de 
groep van de niet-werkende niet-werkzoekenden34. In totaal betrof het zowat 
29.000 personen (0,4 pct. van de bevolking op arbeidsleeftijd), waaraan voor 131 miljoen 
euro uitkeringen werden verstrekt. 

 
 ● Werkenden 
 
 Bijna 40 pct. van de 391.000 werkenden die in 2004 een uitkering van de RVA ontvingen, 

verkreeg die uitkering in het kader van een regeling om de arbeidstijd te verminderen. In 
totaal betrof het gemiddeld 149.000 personen; dit is 2,2 pct. van de 15-64-jarigen. De 
totale uitkeringen aan deze groep beliepen 364 miljoen euro (0,1 pct. bbp). De overgrote 
meerderheid onder hen nam een deeltijdse loopbaanonderbreking of deeltijds 
tijdskrediet35; gemiddeld slechts zowat 1.000 personen genoten van een halftijds 
brugpensioen36. 

 
 De overige 242.000 werkende RVA-uitkeringstrekkers kregen deze uitkeringen - in totaal 

1 miljard euro - in sterk verschillende stelsels. Iets meer dan de helft onder hen deed 
een beroep op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, wat de RVA zowat 400 miljoen 
euro kostte. 

 

                                                 
33 De regelingen inzake het statuut van niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (oudere werkloze) 

en inzake het conventioneel brugpensioen zijn gedetailleerd beschreven in HRW (2003); het betreft resp. de 
maatregelen 209 en 208. 

34 De regelingen inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet zijn gedetailleerd beschreven in HRW (2003); het betreft 
resp. de maatregelen 182 en 184. 

35 Cf. voorgaande voetnoot. 
36 De regeling inzake het halftijds brugpensioen is gedetailleerd beschreven in HRW (2003); het betreft de maatregel 

176. 
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Tabel 5 Uitkeringen vanwege de RVA aan werkenden in 2004 
 
 Uitkeringstrekkers Uitkeringen 
 Duizenden 

personen 
Pct. bevolking op 
arbeidsleeftijd 

Miljoenen 
euro's 

Pct. bbp 

     
     
Werkenden 391 5,7 1.364 0,5 
 Werknemers die hun arbeidstijd 

verminderen 
149 2,2 364 0,1 

 waarvan:     
  Deeltijdse 

loopbaanonderbreking en 
deeltijds tijdskrediet 

148 2,2 361 0,1 

  Deeltijds 
bruggepensioneerden 

1 0,0 4 0,0 

 Door de RVA ondersteunde 
werkenden 

242 3,5 1.000 0,4 

 waarvan:     
  Tijdelijke werkloosheid 124 1,8 405 0,1 
  Activering 51 0,8 273 0,1 
  Deeltijdse werknemers met 

behoud van rechten en IGU1 
44 0,6 193 0,1 

 
Bronnen: INR, NIS, RVA. 
1 Inkomensgarantie-uitkering. 
 
 

 Daarnaast zijn er twee categorieën van werkenden die bijzonder belangrijk zijn voor de 
problematiek van het lonend maken van werk: de geactiveerden en de deeltijdse 
werknemers met behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering (IGU).  

 
 In het eerste geval wordt de werkloosheidsuitkering geactiveerd, wat inhoudt dat ze door 

de werkgever die een werkloze aanwerft in mindering kan worden gebracht van het te 
betalen loon, met het oog op het vermijden van de productiviteitsval. Voor de activering 
van werklozen werd in totaal een budget van 273 miljoen euro ingezet, waardoor 
51.000 werklozen, dit is 0,8 pct. van de bevolking op arbeidsleeftijd, aan een baan 
werden geholpen. De meest gebruikte activeringsformule (zowat 27.000 personen) is het 
Gewoon Plan Activa; tevens werden gemiddeld nog bijna 13.000 werklozen vrijgesteld in 
het kader van de PWA-regeling37. Vanaf oktober 2004 werd deze vrijstelling echter 
afgeschaft, waardoor dit aantal in de loop van 2004 een scherpe terugval liet optekenen: 
in januari 2004 werden in het kader van dat stelsel nog meer dan 18.000 personen 
vrijgesteld; tegen het einde van dat jaar was hun aantal teruggevallen tot ongeveer 
1.100 personen. 

 
 Onder bepaalde voorwaarden kan een werkloze die een deeltijdbaan aanvaardt zijn 

rechten behouden38. Tevens is hierbij een inkomensgarantie-uitkering (IGU) voorzien, die 
de betrokkene met het oog op het vermijden van een werkloosheidsval een 
inkomenssupplement verschaft39. In 2004 waren er gemiddeld 44.000 personen in die 
situatie, dit is 0,6 pct. van de 15-64-jarigen. In totaal keerde de RVA hen bijna 
200 miljoen euro uit. 

                                                 
37 De programma's worden uitgebreid beschreven in HRW (2003); het betreft resp. de maatregelen 151 en 189. 
38 Het behoud van rechten houdt o.a. in dat de betrokkene, na de eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 

opnieuw recht heeft op volledige werkloosheidsuitkeringen die, in principe, berekend worden op een voltijds loon 
(RVA, 2005a). 

39 Het bedrag van de IGU is afhankelijk van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering die de betrokkene zou hebben 
ontvangen indien hij werkloos was gebleven en het nettoloon, enerzijds, en van zijn gezinstoestand, anderzijds (RVA, 
2005b). 
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3.2.2.2. Leefloon 

 
Naast de werkloosheidsval kan ook de inactiviteitsval ontstaan als gevolg van door de overheid 
verstrekte uitkeringen. De overheid voorziet, onder meer via de OCMW's, immers in vergoedingen 
voor mensen die geen of een onvoldoende inkomen hebben. Op 1 oktober 2002 werd de oude 
bestaansminimumwet van 1974 die dit regelde, vervangen door de wet inzake het recht op 
maatschappelijke integratie, die de toekenning van een leefloon bepaalt. In het kader van de 
nieuwe wet werd de gebruikelijke term "bestaansminimum" voor de uitkering vervangen door 
"leefloon". 
 
 
Tabel 6 Uitkeringen in het kader van het leefloon in 2003 
 
 Uitkeringstrekkers Uitkeringen 
 Duizenden 

personen 
Pct. bevolking op 
arbeidsleeftijd 

Miljoenen 
euro's 

Pct. bbp 

     
Leefloon 81 1,2 536 0,2 
 
Bronnen: INR, NIS, UA. 
 
 

Volgens gegevens van de Universiteit Antwerpen (D'Olieslager en De Boyser, 2004) waren er in 
2003 gemiddeld ongeveer 81.000 leefloners, die 1,2 pct. van de bevolking op arbeidsleeftijd 
vertegenwoordigden. 
 
Uit gegevens van het INR blijkt dat de uitkeringen in het kader van de leefloonregeling in 2003 
ongeveer 536 miljoen euro beliepen, wat goed is voor 0,2 pct. van het bbp van dat jaar. 
 

3.2.2.3. Subsidies en verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen 
 
De overheidsuitkeringen in het kader van de werkloosheids- en de leefloonregelingen zijn vooral 
verbonden met vallen aan de aanbodzijde. Ook verminderingen van de werknemersbijdragen 
voor de sociale zekerheid beogen deze vallen te verkleinen. 
 
Met het oog op het vermijden van productiviteitsvallen aan de vraagzijde, waarbij de 
productiviteit van sommige - vooral laaggeschoolde en laagbetaalde - werknemers niet in 
verhouding staat tot hun loonkosten, kent de overheid voor bepaalde categorieën van 
werknemers tewerkstellingssubsidies en/of verminderingen van werkgeversbijdragen toe. 
 
 
Tabel 7 Tewerkstellingssubsidies en verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen in 2003 
 
 Betrokken werknemers (VTE)1 Bedragen 
 Duizenden 

personen 
Pct. bevolking op 
arbeidsleeftijd 

Miljoenen 
euro's 

Pct. bbp 

     
     
Tewerkstellingssubsidies2 n.b. n.b. 882 0,3 
     
Verminderingen 
socialezekerheidsbijdragen3 

n.b. n.b. 3.337 1,2 

     Werkgeversbijdragen4 1.749 n.b. 3.182 1,2 
     Werknemersbijdragen5 381 n.b. 154 0,1 
 
Bronnen: INR, RSZ. 
1 De RSZ-gegevens terzake zijn uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE), waardoor ze niet kunnen worden uitgedrukt in procenten van 

de bevolking op arbeidsleeftijd. 
2 Subsidies voor het contractueel personeel van ziekenhuizen, voor lonen van gehandicapten, voor de Sociale Maribel en voor de 

activering van werkloosheidsuitkeringen. 
3 Het totale aantal betrokken werknemers is niet gekend, aangezien voor een aantal onder hen zowel verminderingen van werkgevers- 

als van werknemersbijdragen van toepassing kunnen zijn, waardoor dubbeltellingen kunnen voorkomen. 
4 Voor het aantal personen betreft het enkel de gegevens m.b.t. de structurele vermindering; de specifieke verminderingen voor 

bepaalde doelgroepen komen immers bovenop de structurele vermindering, waardoor dubbeltellingen zouden voorkomen. Het 
vermelde bedrag betreft het totaal van de structurele en de specifieke verminderingen. 

5 Vermindering voor lage lonen en de specifieke vermindering voor de bagger- en sleepvaartsector. 
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De tewerkstellingssubsidies40 beliepen in 2003 zowat 880 miljoen euro, wat 0,3 pct. bbp 
vertegenwoordigde. Gegevens over het aantal betrokken werknemers zijn niet beschikbaar. 
Vanaf 2004 nam het belang van de tewerkstellingssubsidies toe als gevolg van de invoering van 
het stelsel van de dienstencheques: in dat jaar beliep het overheidsbudget voor deze maatregel 
ongeveer 91 miljoen euro. 
 
De verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen vallen dan weer heel wat groter uit: in 
2003 beliepen ze ongeveer 3,3 miljard euro, of 1,2 pct. bbp. Voor het overgrote deel ging het om 
verminderingen van de werkgeversbijdragen; slechts een klein deel (154 miljoen euro, voor 
381.000 VTE41) betrof verminderingen van de werknemersbijdragen. Vanaf januari 2005 worden 
de verminderingen van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid verhoogd door de 
geleidelijke invoering van de "werkbonus", die het - fiscale - stelsel van het belastingkrediet 
vervangt (cf. infra). In 2003 werd voor dit laatste stelsel nog een budget van zowat 190 miljoen 
euro uitgetrokken; de maatregel werd echter afgeschaft vanaf aanslagjaar 2005 (inkomsten van 
2004)42. 
 
De verminderingen van de werkgeversbijdragen kennen een zeer ruime toepassing. In 2003 
werden in totaal voor bijna 3,2 miljard euro (1,2 pct. bbp) verminderingen van 
werkgeversbijdragen toegekend, die betrekking hadden op ongeveer 1,7 miljoen VTE. Sedert 
begin 2004 is het stelsel van de vermindering van de werkgeversbijdragen overigens sterk 
vereenvoudigd. Zo werd de overvloed aan regelingen die tot dan toe bestond, grotendeels 
vervangen door één samengevoegde vermindering van de werkgeversbijdragen, die twee luiken 
omvat. Het eerste luik bestaat uit een algemene bijdragevermindering, die varieert in functie 
van het loon van de werknemer en is toegespitst op zowel de lage als de hoge lonen. Het tweede 
luik betreft maximaal één specifieke aftrek voor bepaalde doelgroepen, die recht geeft op een 
forfaitair verminderingsbedrag en afhankelijk is van bepaalde criteria (RSZ, 2005)43. 
 
 
De "make work pay"-problematiek is vooral van belang voor - werkloze, inactieve of deeltijds 
werkende - personen die een uitkering ontvangen. In 2004 keerde de RVA vergoedingen uit 
ten belope van bijna 8 miljard euro aan zowat 17 pct. van de 15-64-jarigen: het betrof voor 
twee derde niet-werkenden en voor één derde werkenden. In 2003 ontving 1,2 pct. van de 
bevolking op arbeidsleeftijd een leefloon; het budget beliep iets meer dan 500 miljoen euro. 
In datzelfde jaar werden voor 3,3 miljard euro verminderingen van 
socialezekerheidsbijdragen - voor het overgrote deel van de werkgeversbijdragen - 
toegekend en van zowat 880 miljoen euro tewerkstellingssubsidies.  
 

                                                 
40  Het betreft de overheidssubsidies voor het contractueel personeel van ziekenhuizen, voor de lonen van 

gehandicapten, voor de Sociale Maribel en voor de activering van werkloosheidsuitkeringen. 
41  Uitgedrukt in voltijdse equivalenten, aangezien de RSZ de gegevens over het aantal betrokken werknemers enkel in 

deze vorm publiceert. 
42  Het belastingkrediet werd immers toegekend op het ogenblik van de definitieve afrekening van de belastingen in het 

(aanslag-)jaar dat volgt op het jaar van de inkomsten. 
43  www.onssrszlss.fgov.be/Onssrsz/NL/Ige/brochures/consult_home.htm. 
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4. HET ARBEIDSAANBOD 
 
Dit hoofdstuk over het arbeidsaanbod bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel geeft een 
beschrijving van de verschillende reglementaire factoren die een rol spelen in de analyse van de 
financiële vallen van werkloosheid, inactiviteit en lage lonen. Het tweede deel maakt een 
inventaris op van financiële vallen voor de werkgelegenheid, hoofdzakelijk door middel van een 
analyse van typegevallen. 
 
 
4.1. BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE MECHANISMEN DIE WERKZAAM ZIJN BIJ FINANCIËLE VALLEN 
 
Ter herinnering: de financiële vallen van werkloosheid, inactiviteit of lage lonen worden 
gedefinieerd als situaties waarin de overstap van niet werken naar werken, of meer algemeen de 
overstap naar een hoger aantal gepresteerde uren of een hoger salaris, wordt omgezet in een 
financieel verlies, in een gering financieel voordeel of helemaal geen voordeel. 
 
De analyse van deze financiële vallen bestrijkt verschillende aspecten die zowel afhangen van de 
regeling met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen en het leefloon (vroeger het 
bestaansminimum genoemd), als van het verschil in fiscale behandeling tussen de vervangings- 
en de beroepsinkomsten. Iemands beslissing om werk te zoeken, te aanvaarden en te behouden 
wordt niet alleen beïnvloed door het nettoverschil tussen het vervangingsinkomen en het loon, 
maar ook door de kosten die aan de werkhervatting verbonden zijn. In dat verband wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte financiële kosten 
 
De directe kosten, die zoals hun naam al aangeeft rechtstreeks gekoppeld zijn aan het 
uitoefenen van arbeid, bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor kinderopvang en beroepskosten 
zoals transport- en kledijkosten. Het feit dat er nauwelijks of geen openbaar vervoer is en dat er 
een tekort is aan kinderopvanginfrastructuur vormt eveneens een directe financiële kost in de 
mate waarin de gezinnen daardoor extra uitgaven moeten doen, bijvoorbeeld voor de aankoop 
van een auto of voor het inhuren van een kinderoppas. 
 
Indirecte financiële kosten zijn verbonden met het wegvallen van sociale voordelen die 
samenhangen met het statuut en/of de hoogte van het inkomen, zoals verhoogde kinderbijslag, 
een aanvullende tegemoetkoming voor de gezondheidszorg, in aanmerking komen voor een 
sociale woning, de vermindering of het wegvallen van studietoelagen of van eventueel 
loonbeslag. 
 
De toename van de arbeidstijd of van het loon (een grotere inspanning van het individu) boven 
een bepaalde drempel kan onrechtstreeks ook het verlies van toelagen ("in-work benefits"), zoals 
de inkomensgarantie-uitkering of de werkbonus, tot gevolg hebben. 
 
Naast onmiddellijke kosten kan de overstap van niet werken naar werken ook gepaard gaan met 
uitgestelde kosten die verband houden met het opnieuw toekennen van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld als iemand zijn baan is kwijtgeraakt. Ten slotte kan niet 
worden uitgesloten dat een baan aannemen of een langere arbeidstijd aanvaarden voor sommige 
mensen ook inhoudt dat er minder mogelijkheden zijn om een vervangingsinkomen met een 
inkomen uit zwartwerk, te cumuleren.  
 
Dit deel bespreekt enkele van bovenvermelde onderwerpen. Het eerste onderdeel behandelt de 
wetgeving in verband met de werkloosheidsuitkeringen en het leefloon. Wij bespreken de 
voorwaarden waaronder deze twee soorten uitkeringen worden toegekend, de geldende 
bedragen, de inkomensgarantie-uitkering en de socio-professionele integratiepremie. De laatste 
twee uitkeringen zijn een toelage voor deeltijdwerkers. In dit eerste onderdeel zullen wij het 
ook hebben over de instrumenten van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen waarmee 
uitkeringsgerechtigde werklozen en leefloontrekkers hun inkomen kunnen verhogen terwijl ze 
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toch hun statuut blijven behouden44. In het tweede onderdeel behandelen wij het verschil in 
fiscale behandeling tussen vervangingsinkomsten enerzijds en beroepsinkomsten anderzijds. Het 
derde onderdeel gaat over de belangrijkste indirecte kosten van werkhervatting, namelijk het 
verlies van verhoogde kinderbijslag en aanvullende tegemoetkomingen in de gezondheidszorg. In 
het vierde en laatste onderdeel ten slotte geven wij een overzicht van de verschillende 
maatregelen die sinds januari 2000 werden getroffen ter bestrijding van de financiële vallen van 
de werkgelegenheid: de invoering van een belastingkrediet en de vermindering van de 
persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor lage lonen en de vervanging van deze twee 
maatregelen door het systeem van de werkbonus, de verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van 
uitgaven voor kinderopvang, de aanpassing van de wetgeving inzake de verhoogde kinderbijslag 
en de invoering van enkele aanmoedigingspremies voor de werkhervatting van langdurig 
werklozen.  
 
Tenzij anders vermeld hebben de bedragen die in dit hoofdstuk worden opgegeven vermeld 
betrekking op 1 oktober 2004. 
 
4.1.1. De Belgische wetgeving op de werkloosheid en het leefloon 
 
4.1.1.1. Werkloosheidsuitkering 
 
4.1.1.1.1  Toegangs- en vergoedingsvoorwaarden 
 
Om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering moet de werkloze zowel voldoen 
aan de toegangsvoorwaarden als aan de vergoedingsvoorwaarden. 
 
 ● Toegangsvoorwaarden 

 
De betrokkene verkrijgt het recht op een uitkering ofwel op basis van zijn arbeidsprestatie, 
ofwel op basis van gevolgde studies of opleidingen, ofwel omdat hij in het verleden reeds 
werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen.  
 
Om op basis van arbeidsprestaties tot het stelsel toegelaten te worden, moet de werkloze 
bewijzen dat hij een aantal dagen arbeid in loondienst ("proeftijd") heeft verricht in de loop van 
de periode die voorafgaat aan zijn aanvraag ("referteperiode"). Het aantal vereiste arbeidsdagen 
en de duur van de referteperiode hangen af van de leeftijd van de aanvrager: 312 dagen 
gedurende de 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor mensen jonger dan 36 jaar, 468 
dagen gedurende de 27 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor mensen tussen 36 en 49 jaar 
en 624 dagen gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor mensen van 50 jaar 
en ouder. 
 
De toelating tot het recht op uitkeringen op basis van studies betreft mensen jonger dan 30 jaar 
die nog nooit gewerkt hebben of die nog niet lang genoeg gewerkt hebben om op basis van 
arbeidsprestaties tot het stelsel van de werkloosheidsverzekering toegelaten te worden. 
Vooraleer ze een uitkering ontvangen, moeten de jongeren die aan het einde van hun studies op 
de arbeidsmarkt komen45 echter een wachttijd doorlopen die afhankelijk is van hun leeftijd: 155 
dagen voor jongeren onder de 18 jaar, 233 dagen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar oud en 310 
dagen voor jongeren tussen 26 en 29 jaar oud. 
 
Ten slotte hebben ook mensen die in het verleden uitkeringsgerechtigd geweest zijn recht op 
werkloosheidsuitkeringen gedurende een periode van drie jaar na de laatste vergoede dag. 

                                                 
44 In dit verband behandelen wij de gedeeltelijke vervanging van deze regeling door het stelsel van de dienstencheques. 
45 De persoon in kwestie moet ofwel de eerste drie jaar middelbaar onderwijs in het technisch, beroeps- of 

kunstonderwijs hebben beëindigd, ofwel zes jaar algemeen secundair onderwijs, ofwel een diploma of een equivalent 
certificaat behaald hebben voor de jury van een Gemeenschap. 
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De toelating op basis van arbeidsprestaties komt het meeste voor: nagenoeg ¾ van de 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 2004 werden toegelaten op basis van gepresteerde 
arbeid. 
 
 
Tabel 8 Opsplitsing van werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen volgens de 

toegangsvoorwaarden 
 
(personen) 
 
 Mannen Vrouwen Totaal 
    
Toegang op basis van arbeid 173.163 180.668 353.831 
 waarvan: Voltijdse baan 169.699 153.080 322.779 
   Vrijwillige deeltijdbaan 3.464 27.588 31.052 
    
Toegang op basis van studies 49.903 82.755 132.658 
    
Totaal 223.066 263.423 486.489 
 
Bron: Jaarverslag van de RVA (2004). 
 
 

 ● Vergoedingsvoorwaarden 
 
Om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen moet de werkloze aan de volgende 
vergoedingsvoorwaarden voldoen: 
 
 - onvrijwillig werkloos zijn zonder baan en zonder loon, wat betekent dat de werkloze 

geen passende baan of opleiding mag weigeren als die hem worden aangeboden; 
 - werkzoekende zijn; 
 - beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt d.w.z. actief meewerken aan de acties die worden 

voorgesteld door de dienst voor arbeidsvoorziening en zelf actief op zoek gaan naar 
werk; 

 - in staat zijn om te werken, m.a.w. niet voor meer dan 66 pct. arbeidsongeschikt zijn; 
 - in orde zijn met de gemeentelijke stempelcontrole; 
 - geen voltijdse studies volgen; 
 - werkelijk in België verblijven. 
 
4.1.1.1.2 Bedragen van werkloosheidsuitkeringen 
 
In het algemeen wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor werklozen die op basis 
van hun arbeidsprestaties tot het stelsel zijn toegelaten bepaald aan de hand van vier criteria: 
de gezinstoestand van de werkloze, de duur van de uitkeringsperiode, de leeftijd en het laatst 
verdiende loon. 
 
Werklozen die op basis van hun studies toegelaten zijn ontvangen een forfaitaire uitkering 
("wachtuitkering") waarvan het bedrag uitsluitend afhankelijk is van de gezinstoestand en de 
leeftijd van de werkloze. De verschillende bedragen worden in dit gedeelte verder besproken. 
 
 ● Gezinstoestand 
 
De wetgeving op de werkloosheid onderscheidt drie categorieën van uitkeringsgerechtigden: 
werklozen met gezinslast (categorie A), alleenstaanden (categorie N) en samenwonenden 
(categorie B). 
 
Gezinslast (categorie A) betekent samenwonen met een echtgeno(o)t(e) of partner (met of 
zonder andere perso(o)n(en)) of uitsluitend met één of meer kinderen samenwonen op 
voorwaarde dat de werkloze aanspraak kan maken op de kinderbijslag voor ten minste één van 
die kinderen, of samenwonen met één of meer kinderen en andere familieleden of verwanten tot 
en met de derde graad, of uitsluitend met één of meer familieleden of verwanten tot en met de 
derde graad voor zover geen enkele van deze personen die met de werkloze samenwonen een 
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beroeps- of vervangingsinkomen ontvangt. In werkelijkheid staat de 
werkloosheidsreglementering degene(n) die met de werkloze samenwonen een klein inkomen 
toe. Het bedrag van dat inkomen hangt af van de persoon of personen met wie de werkloze 
samenwoont (echtgeno(o)t(e), kind(eren), familielid/leden, familelid/leden en kind/kinderen) 
en van het inkomenstype (beroeps- of vervangingsinkomen)46. Ter illustratie: de echtgeno(o)t(e) 
of partner van het gezinshoofd mag als loontrekkende maandelijks een beroepsinkomen van 
maximum 382,98 euro netto ontvangen. Werklozen die alleen wonen maar die alimentatiegeld 
verschuldigd zijn, maken eveneens deel uit van de categorie werklozen met gezinslast. 
 

De categorie van de alleenstaanden 
(categorie N) groepeert de werklozen 
die alleen wonen en degenen die 
onder hetzelfde dak wonen met een 
of meer personen met wie zij geen 
gemeenschappelijk huishoudelijk 
belang hebben. 
 
De categorie van de samenwonenden 
(categorie B) vormt het saldo van de 
twee vorige categorieën: dit zijn de 
werklozen voor wie de 
werkloosheidsuitkering niet de enige 
bron van gezinsinkomsten vormt. 
 
De categorie van de samenwonenden 
zonder gezinslast is de grootste 

categorie van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen: in 2004, 43,9 pct. tegenover 
respectievelijk 34,0 pct. en 22,1 pct. samenwonenden met gezinslast en alleenstaanden. De 
uitsplitsing volgens geslacht toont aan dat vrouwelijke werklozen vooral samenwonenden zonder 
gezinslast zijn (51,9 pct.) terwijl de mannelijke werklozen hoofdzakelijk behoren tot de 
categorie van de gezinshoofden (37,3 pct.). 
 
 ● Laatst verdiende loon 
 
De dagelijkse werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld op basis van het (dagelijks) gemiddelde 
brutoloon dat werd ontvangen gedurende de laatste periode van tewerkstelling, rekening 
houdend met de loonschalen. De arbeidsperiode moet bestaan uit ten minste vier opeenvolgende 
weken bij dezelfde werkgever in de zes maanden die voorafgaan aan de aanvraag van 
werkloosheidsuitkering. Het vroegere brutoloon dat gebruikt wordt voor de berekening van de 
werkloosheidsuitkering wordt echter begrensd: het mag niet hoger zijn dan 1.709,67 euro per 
maand en niet lager dan het gemiddeld gewaarborgd maandelijks minimuminkomen (GGMMI)47. 
Als de betrokkene in de zes maanden voor de aanvraag geen loon heeft ontvangen, dan wordt 
het bedrag van de uitkering gebaseerd op het GGMMI. Het loon dat aan de basis ligt van het 
bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt alleen herzien wanneer iemand opnieuw werkloos 
wordt nadat hij gedurende minimum twee jaar aan de slag is geweest48. Als iemand een 
tijdelijke betrekking aanvaardt met een duur die korter is dan twee jaar en een loon dat lager 
ligt dan dat van zijn vorige baan, dan heeft dat dus geen enkele invloed op het bedrag van de 

                                                 
46 Wat de vervangingsinkomens betreft voert de reglementering een verschil in tussen de pensioenen en de uitkeringen 

voor beroepsziekten enerzijds en de andere vervangingsinkomens anderzijds. Voor meer informatie kunt u de website 
van de RVA (http://www.rva.be) raadplegen. 

47 Het bedrag van het GGMMI is afhankelijk van leeftijd en anciënniteit. Voor voltijdse werknemers bedraagt dit 
1.210,00 euro voor 21-jarigen, 1.243,36 voor mensen van 21 jaar en zes maanden met ten minste zes maanden 
anciënniteit en 1.258,18 euro voor mensen van 22 jaar en ouder die twaalf maanden anciënniteit hebben. Voor 
jongeren jonger dan 21 jaar bestaat het GGMMI uit een percentage van het GGMMI voor werknemers van 21 jaar 
(1.210,00 euro): 94 pct., 88 pct., 82 pct., 76 pct., 70 pct. en 64 pct. voor respectievelijk 20-, 19-, 18-, 17-, 16- en 
15-jarigen. Voor deeltijdwerkers is het bedrag van het GGMMI evenredig met de arbeidsduur.  

48 Periodes van ziekte of bevallingsrust, van zelfstandige activiteit, deeltijdse arbeid met behoud van rechten (met of 
zonder inkomensgarantie-uitkering) worden in die duur van twee jaar niet meegerekend. 

Tabel 9 Opsplitsing van uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen (werkzoekenden en 
niet-werkzoekenden) volgens 

 gezinstoestand 
 

Aantal 
Categorie 

Mannen Vrouwen Totaal 

A 120.391 121.934 242.325 

B 110.667 202.261 312.928 

N 91.367 65.709 157.076 

Totaal 322.425 389.904 712.329 

 
Bron: Jaarverslag van de RVA (2004). 
1 A: Werklozen met gezinslast, B: samenwonenden, N: alleenstaanden. 
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uitkering. Als die persoon op het ogenblik van de werkhervatting bovendien ouder is dan 45 jaar, 
dan wordt de voordeligste uitkering toegekend als deze persoon later zijn baan verliest. 
 
 ● Uitkeringsperiode 
 
Het aantal uitkeringsperiodes hangt af van de gezinstoestand van de werkloze. 
 
Samenwonenden met gezinslast ontvangen 60 pct. van hun laatst verdiende brutoloon gedurende 
hun hele werkloosheidsperiode. 
Voor alleenstaanden zijn er twee uitkeringsperiodes. Zij ontvangen 60 pct. van hun vroegere 
brutoloon tijdens het eerste jaar werkloosheid en 50 pct. daarna. 
 
Voor samenwonenden zijn er drie uitkeringsperiodes. Tijdens het eerste jaar werkloosheid 
ontvangen zij 55 pct. van hun vroegere brutoloon. Gedurende de volgende drie maanden 
ontvangen zij 40 pct. van hun laatst verdiende brutoloon. Deze periode wordt verlengd met drie 
maanden per jaar in loondienst. Nadien ontvangen samenwonenden zonder gezinslast een 
forfaitair bedrag, tenzij ze kunnen aantonen dat ze in het verleden ten minste 20 jaar 
loontrekkende arbeid hebben verricht of als zij kunnen bewijzen dat zij voor ten minste 33 pct. 
blijvend arbeidsongeschikt zijn. Wanneer het gezinsinkomen uitsluitend bestaat uit 
werkloosheidsuitkeringen met een dagelijks bedrag dat lager is dan het maximale 
uitkeringsbedrag voor een samenwonende in de tweede uitkeringsperiode (26,30 euro), dan 
worden de uitkeringen opgetrokken met 4,67 euro per dag en per persoon ("bevoorrechte 
samenwonende"). 
 
Om terug in de eerste uitkeringsperiode te komen moeten alleenstaanden en samenwonenden 
opnieuw aan het werk gaan in ofwel een voltijdse baan gedurende ten minste 12 maanden in een 
periode van 15 maanden of 24 maanden in een periode van 30 maanden, als het gaat om een 
baan in het kader van een werkhervattings- of activeringsprogramma, ofwel een deeltijdbaan 
met behoud van rechten49 gedurende een periode van respectievelijk 24 of 36 maanden 
afhankelijk van het aantal gepresteerde uren (halftijds, een derde van de tijd). 
 
De onderstaande tabel vermeldt de maximum- en minimumbedragen (boven- en ondergrens van 
het laatst verdiende loon) van de werkloosheidsuitkering voor de drie gezinscategorieën en voor 
de uitkeringsperiodes die van kracht waren op 1 oktober 2004.  
 
 
Tabel 10 Bedrag van werkloosheidsuitkering zonder anciënniteitstoeslag, daguitkering gevolgd door 

maanduitkering (26 dagen) 
 
(euro, toestand op 1 oktober 2004) 
 

 Dag Maand 

 Min. Max. Min. Max. 

Samenwonende met gezinslast (A)     

voor wie werkloos werd vanaf 1 februari 2002 33,74 39,45 877,24 1.025,70 
voor wie werkloos werd vóór 1 februari 2002 33,74 37,45 877,24 973,70 

Alleenstaande (N)     

1ste jaar 28,34 39,45 736,84 1.025,70 
2de periode 28,34 32,88 736,84 854,88 

Samenwonende (B)     
 1ste jaar 21,25 36,17 552,50 940,42 
 2de periode 21,25 26,30 552,50 683,80 
 3de periode      
  gewoon 14,97 389,22 
  bevoorrecht 19,64 510,64 
Bron: RVA. 
 
 

                                                 
49 Wanneer de inkomensgarantie-uitkering niet is toegekend. 
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 ● Leeftijd 
 
Na één jaar werkloosheid kunnen werklozen van meer dan 50 jaar een bijkomende uitkering 
ontvangen, de zogenaamde "anciënniteitstoeslag". Daartoe moeten ze aantonen dat ze minimum 
20 jaar arbeid in loondienst hebben verricht, en dat ze niet profiteren van een conventioneel 
brugpensioen (of dat ze dit niet geweigerd hebben) of van een brugpensioen als grensarbeider. 
 

Het bedrag van deze 
anciënniteitstoeslag is afhankelijk van 
de gezinstoestand van de werkloze, de 
uitkeringsperiode, de leeftijd en, voor 
samenwonenden met gezinslast, ook 
van de begindatum van de huidige 
werkloosheidsperiode. 
 
Voor samenwonenden met gezinslast 
(categorie A) is de anciënniteitstoeslag 
een forfaitaire vergoeding: 2,38 euro 
per dag bij een minimale uitkering en 
3,91 euro per dag bij een maximale 
uitkering. 
 
Voor alleenstaanden (categorie N) 
daarentegen is deze toeslag evenredig 
met de gemiddelde daguitkering: 4,5 
pct. voor werklozen tussen 50 en 54 
jaar, 10 pct. voor werklozen van 
55 jaar en ouder. 
 
 

Voor samenwonenden zonder gezinslast (categorie B) wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
werklozen die vóór 1 januari 1997 al van een toeslag genoten en de andere werklozen die tot 
deze categorie behoren. Voor de eersten bedraagt de toeslag 20 pct. van de gemiddelde 
daguitkering. Voor de tweede groep is de toeslag ofwel proportioneel ofwel forfaitair, 
afhankelijk van het feit of de betrokkenen al dan niet 20 jaar beroepsverleden hebben bereikt 
vooraleer zij de derde uitkeringsperiode zijn ingegaan. In het eerste geval bedraagt de toeslag 
5 pct. voor werklozen tussen 50 en 54 jaar oud, 10 pct. voor werklozen tussen 55 en 57 jaar en 
15 pct. voor werklozen van 58 jaar en ouder. In het tweede geval bedraagt de toeslag 3,14 euro 
per dag.  
 
De volgende tabel vermeldt het bedrag van de werkloosheidsuitkering met de 
anciënniteitstoeslag. 
 
 

Tabel 11 Wachtvergoeding, daguitkering gevolgd 
door maanduitkering (26 dagen) 

 
(euro, toestand op 1 oktober 2004) 
 
 Dag Maand 

Samenwonende met gezinslast (A) 32,88 854,88 

Alleenstaande (N)   

 Jonger dan 18 jaar 9,15 237,90 

 Tussen 18 en 20 jaar 14,39 374,14 

 Ouder dan 20 jaar 23,36 607,36 

Samenwonende (B)   

Gewoon   

 Jonger dan 18 jaar 8,00 208,00 

 Tussen 18 en 20 jaar 12,77 332,02 

 Ouder dan 20 jaar 12,77 332,02 

Bevoorrecht   

 Jonger dan 18 jaar 8,48 220,48 

 Tussen 18 en 20 jaar 13,62 354,12 

 Ouder dan 20 jaar 13,62 354,12 

 
Bron: RVA. 
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Tabel 12 Bedrag van werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag, daguitkering gevolgd door 

maanduitkering (26 dagen) 
 
(euro, toestand op 1 oktober 2004) 
 
 Dag Maand 
 Min Max Min Max 
Samenwonenden met gezinslast (A) 36,12 43,36 939,12 1.127,36 
Alleenstaanden (N)      
 50-54 jaar 30,21 35,84 785,46 931,84 
 55-64 jaar 33,26 39,45 864,76 1.025,70 
Samenwonenden (B)     
2de periode - nieuw stelsel     
 50-54 jaar 24,59 29,59 639,34 769,34 
 55-57 jaar 27,45 32,88 713,70 854,88 
 58-64 jaar 30,21 36,17 785,46 940,42 
2de periode - vroeger stelsel     
 61-64 jaar 32,88 39,45 854,88 1.025,70 
3de periode   
 Gewoon 18,11 470,86 
 Bevoorrecht 22,78 592,28 
 
Bron: RVA. 
 
 

4.1.1.1.3  Inkomensgarantie-uitkering 
 
De inkomensgarantie-uitkering (IGU) werd in 1993 ingevoerd samen met het statuut van 
"deeltijdse werknemer met behoud van rechten". Het statuut van deeltijdse werknemer met 
behoud van rechten biedt een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze de mogelijkheid om een 
deeltijdbaan die minimum 1/3 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt te aanvaarden en toch 
een volledige uitkering te ontvangen wanneer hij deze baan verliest. Als hij bovendien aan de 
volgende voorwaarden voldoet, kan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten ook de 
IGU50 genieten: 
 
 -  binnen twee maanden de uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau meedelen dat 

hij een deeltijdbaan heeft en zich inschrijven als voltijds werkzoekende; 
 - beschikbaar zijn voor de voltijdse arbeidsmarkt; 
 - recht hebben op een bruto maandloon lager dan het GGMMI voor 21-jarigen (1.210,00 

euro); 
 - tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling waarvan de gemiddelde wekelijkse duur 4/5 

van een voltijdse tewerkstelling niet overschrijdt; 
 - bij zijn werkgever een aanvraag hebben ingediend om een voltijdse betrekking te 

verkrijgen die in het bedrijf vacant zou worden. 
 
Door middel van een subsidie die deel uitmaakt van het netto inkomen van de werknemer en de 
toekenning van een supplement beoogt de IGU de deeltijdse werknemer een inkomen te 
garanderen dat hoger is dan of ten minste gelijk is aan de werkloosheidsuitkering die hij 
gekregen zou hebben indien hij werkloos was gebleven, ongeacht het ontvangen salaris (in zover 
dit lager is dan 1.210,00 euro bruto) en het aantal gepresteerde uren. 
 
Het bedrag van de IGU wordt berekend volgens de volgende formule: 
 
IGU = (referte-uitkering – nettoloon51) + supplement. 
 
De referte-uitkering komt overeen met de daguitkering die zou worden toegekend in geval van 
volledige werkloosheid, rekening houdend met een eventuele anciënniteitstoeslag, 

                                                 
50 De periode van deeltijdse tewerkstelling zonder IGU wordt niet In aanmerking genomen voor de berekening van de 

duur van de werkloosheid, ongeacht de werkregeling. De periode van tewerkstelling met IGU wordt niet opgenomen 
in de berekening van de duur van de werkloosheid voor zover de betrokkene een baan met ten minste één derde van 
de voltijdse tewerkstelling heeft. 

51  Nettoloon = brutoloon - persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen - bedrijfsvoorheffing. 
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vermenigvuldigd met 2652. Het forfaitaire supplent hangt af van de gezinstoestand van de 
werkloze. Dit bedraagt 151,05 euro per maand voor werknemers met gezinslast, 120,84 euro 
voor alleenstaanden en 90,62 euro voor samenwonenden. Het bedrag van de IGU is evenwel 
beperkt: het evolueert binnen een marge die onderaan wordt begrensd door het forfaitair bedrag 
dat wordt toegekend aan samenwonenden zonder gezinslast (7,49 euro) en bovenaan door 
90 pct. van de werkloosheidsuitkering die wordt toegekend bij volledige werkloosheid. 
 
Om de werking van de IGU uit te leggen kunnen we het geval bekijken van een alleenstaande 
werkloze in de tweede uitkeringsperiode die het statuut van deeltijdse werknemer met behoud 
van rechten verwerft. Deze werkloze ontvangt een maximale uitkering van 32,88 euro per dag, 
wat een referte-uitkering van 854,88 euro geeft. Deze uitkering wordt vermeerderd met een 
maandsupplement van 120,84 euro. Zoals hierboven vermeld, is de IGU begrensd tot 90 pct. van 
de referte-uitkering, in dit geval dus 769,39 euro. Voor een arbeidsduur korter dan 4/5 van een 
voltijdse tewerkstelling is het beschikbare inkomen van de werkloze gelijk aan de som van zijn 
nettoloon en de IGU. Wanneer zijn tewerkstelling daarentegen 4/5 van een voltijdse baan 
overschrijdt, wordt de IGU ingetrokken. 
 
De volgende grafiek illustreert het effect van de IGU op het netto-inkomen van deze deeltijdse 
werknemer, waarbij w1/3 en w4/5 het nettoloon voorstellen dat de werknemer ontvangt in 
respectievelijk een situatie van 1/3 en van 4/5 van een voltijdse tewerkstelling. In deze figuur is 
de bezoldiging voor een 4/5 tewerkstelling lager dan 975,72 euro (854,88 + 120,84), wat vertaald 
wordt in een daling van het netto inkomen vanaf deze drempel. 
 
 
Grafiek 16 Effect van de IGU op het netto-inkomen met een nettoloon voor een 4/5 werktijd die lager 

is dan de som van de referte-uitkering en het supplement 
 

 
 
 

De IGU heeft dus tegelijk invloed op de keuze om werkloos te blijven of een baan te aanvaarden, 
en op de keuze van de arbeidstijd zodra de persoon werk heeft. Enerzijds stimuleert de IGU 
mensen ertoe om werk te zoeken en te aanvaarden. Aangezien de IGU wordt ingetrokken 
wanneer 4/5 van de voltijdse tewerkstelling wordt overschreden, zet de IGU werklozen er 
anderzijds niet toe aan om een voltijdse baan te aanvaarden met dezelfde salarisvoorwaarden en 
ook niet om van een deeltijdbaan over te schakelen op een voltijdse baan. Zo verplaatst de IGU 

                                                 
52  Voor samenwonenden wordt de daguitkering tijdens de eerste twaalf maanden maar voor 90 pct. in de berekening 

opgenomen. 
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de zone waarin iemand geen financieel belang heeft bij werkhervatting of bij een langere 
arbeidsduur of een hoger loon. 
 
In 2004 werden er maandelijks gemiddeld 44.096 personen ingeschreven als deeltijdse 
werknemers met behoud van rechten en IGU; 77 pct. daarvan waren vrouwen. Iets meer dan de 
helft van de deeltijdse werknemers met IGU zijn samenwonenden met gezinslast. Dat is het 
gevolg van het feit dat de berekening van de IGU deze categorie, en in mindere mate ook de 
alleenstaanden, bevoordeelt gelet op het hogere bedrag van de referentie-uitkering en het 
supplement. Voor samenwonenden daarentegen is het nettoloon vaak hoger dan het theoretische 
bedrag van de werkloosheidsuitkering.  
 
4.1.1.1.4 Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en dienstencheques 
 
Het systeem van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) biedt langdurige 
werklozen en ontvangers van een leefloon de kans om hun beschikbaar inkomen op te trekken 
door welomschreven activiteiten uit te voeren die tegen de huidige kostprijs van arbeid niet 
verkrijgbaar zijn op de gewone markt (niet-gesubsidieerd). Dit systeem dient ook ter bestrijding 
van zwartwerk. 
 
De activiteiten van de PWA's richten zich tot particulieren, vzw's en andere niet-commerciële 
verenigingen, tot plaatselijke overheden zoals de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW), tot onderwijsinstellingen en tot land- en tuinbouwbedrijven. 
De belangrijkste "consumenten" van PWA-diensten zijn de particulieren, met bijna 90 pct. van de 
gepresteerde uren (RVA, 2001).  
 
Om oneerlijke concurrentie met het commerciële circuit te vermijden, worden de activiteiten 
die in het kader van de PWA toegestaan zijn beperkt en hangen ze af van de gebruikerscategorie. 
Voor particulieren gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, kinderopvang buiten de 
schooluren en klein tuinonderhoud. Vzw's en andere niet-commerciële verenigingen kunnen een 
beroep doen op de PWA-werknemers voor administratieve hulp, opleidingsactiviteiten en 
onderhoudswerken. In het kader van de lokale overheden kunnen PWA-werknemers bijdragen aan 
de verfraaiing van de leefomgeving, herstellingen na rampen, veiligheid. Ook 
onderwijsinstellingen kunnen een beroep doen op PWA-werknemers voor de voor- en nabewaking 
van hun leerlingen en de verkeersregeling in de buurt van de scholen. Wat de landbouwbedrijven 
betreft zijn de toegelaten activiteiten beperkt tot seizoenarbeid en occasioneel werk. 
 
Uitkeringsgerechtigde volledig en langdurig werklozen (24 maanden werkloosheid voor mensen 
jonger dan 45 jaar en 6 maanden werkloosheid voor 45-plussers) worden automatisch 
ingeschreven bij het voor hun woonplaats bevoegde PWA. De inschrijving is daarentegen 
vrijwillig voor ontvangers van een leefloon, uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die 
gedurende minstens 24 maanden in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan de inschrijving 
werkloosheidsuitkeringen ontvangen hebben, en voor werklozen die niet langer beschikbaar zijn 
op de arbeidsmarkt. Ongeveer 20 pct. van de ingeschrevenen zijn werkelijk actief in PWA's. Voor 
2004 bedroeg het maandelijks gemiddeld aantal PWA-werknemers 40.728 personen waarvan 
80,9 pct. vrouwen.  
 
PWA-werknemers sluiten een deeltijds arbeidscontract voor onbepaalde duur af met het PWA dat 
als werkgever fungeert, maar behouden hun statuut van sociale-uitkeringsgerechtigde. De 
arbeidstijd in het PWA is beperkt tot 45 uur per maand53. Voor elk gepresteerd uur ontvangt de 
sociale-uitkeringsgerechtigde een bedrag van 4,10 euro. Het aanvullend inkomen bovenop het 
bedrag van de werkloosheidsuitkering of het leefloon is begrensd tot 184,50 euro per maand. De 

                                                 
53 Behalve voor "veiligheids- en preventieassistenten" (VPA), activiteiten in de land- en tuinbouwsector en in dringende 

situaties, bijvoorbeeld bij natuurrampen. Bovendien wordt er in de berekening van de werkloosheidsduur geen 
rekening gehouden met de maanden waarin de werklozen minimum 30 uur hebben gepresteerd; ook wordt de 
werkloosheidsduur geannuleerd na drie jaar tewerkstelling in het PWA op basis van 30 uur per maand, wat een 
terugkeer naar de eerste uitkeringsperiode betekent. 
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PWA-dienst wordt betaald via de aankoop van een PWA-cheque die de gebruiker aan de PWA-
werknemer overhandigt in ruil voor elk gepresteerd uur. Het bedrag van deze cheques varieert 
tussen 4,95 en 7,45 euro afhankelijk van de activiteit, de gebruiker en het in de regio geldende 
loon. De gebruikers van PWA-diensten hebben recht op belastingaftrek54 met een maximum van 
2.170 euro voor aanslagjaar 2004. Het verschil tussen de aankoopprijs van de cheque en de 
betaling van de PWA-werknemer dient om de administratiekosten te betalen en opleidingen te 
financieren. 
 
Voor sommige uitkeringsgerechtigden kan het PWA-systeem een val vormen voor de overgang 
naar regulier werk. In plaats van een springplank naar regulier werk, dreigt het gesubsidieerde 
circuit een laatste redplank te zijn voor sommige mensen die zich bevinden in het onderste 
segment van de arbeidsmarkt, en dat nog meer omdat de uitgeoefende activiteit geen echt 
beroepskarakter heeft en onvoldoende gekoppeld is aan vorming (Cantillion en Thirion, 1998; 
Conter en Zachary, 2002). Het gevaar van de PWA's is dat zij een arbeidsmarkt met twee 
snelheden creëren waarin er enerzijds zogenaamd normale banen zijn, en anderzijds weinig 
aantrekkelijke banen zonder vooruitzicht op loonsverhoging, promotie en opleiding. Vóór 
1 oktober 2004 vormde het stelsel van de PWA's een nog grotere val voor uitkeringsgerechtigden 
bij hun overgang naar normale banen omdat zij op eigen verzoek vrijgesteld konden worden van 
de inschrijving als werkzoekende wanneer ze minstens 180 uur gepresteerd hadden in de zes 
maanden die aan het verzoek voorafgingen. In 2004 hebben 12.992 uitkeringsgerechtigde 
werklozen genoten van deze PWA-vrijstelling, wat bijna één derde van de uitkeringsgerechtigden 
is. Dat jaar werden er in het PWA-stelsel in totaal 15.125.654 uren gepresteerd, of een 
maandelijks gemiddelde van 31 uur per uitkeringsgerechtigde. 
 
Sommige bepalingen in verband met de PWA's werden onlangs gewijzigd om de "PWA-
werknemers" ertoe aan te sporen over te schakelen op een normale arbeidsovereenkomst, meer 
bepaald op "dienstencheque"-banen. Zo mogen huishoudelijke activiteiten sinds 1 maart 2004 
uitsluitend worden uitgevoerd door PWA'ers die op die datum verbonden waren door een PWA-
arbeidsovereenkomst en die deze activiteiten in de loop van de voorafgaande periode van 
18 kalendermaanden (ten minste 1 uur) verricht hadden55. Deze activiteiten mogen bovendien 
alleen maar uitgeoefend worden ten behoeve van natuurlijke personen die op 1 maart 2004 in 
het bezit waren van een geldig gebruikersformulier voor de uitvoering van dit type van activiteit. 
Door deze bepaling is het voor nieuwe gebruikers en nieuwe werknemers onmogelijk geworden 
om toe te treden tot het PWA-stelsel voor het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten; dit type 
van activiteiten verschuift naar het systeem van de dienstencheques. Andere activiteiten dan 
huishoudelijke hulp (activiteiten die niet door dienstencheqes worden gedekt) mogen 
daarentegen nog altijd uitgevoerd worden door PWA'ers. Voor gebruikers die geen natuurlijke 
personen zijn worden alle activiteiten behouden. De afschaffing op 1 oktober 2004 van de 
vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid op de arbeidsmarkt56 vormt de 
tweede wijziging die werd doorgevoerd om de integratie in het gewone arbeidscircuit te 
bevorderen. Met andere woorden, PWA'ers moeten voortaan elke geschikte baan aanvaarden.  
 
In tegenstelling tot het PWA-stelsel wil het systeem van de dienstencheques banen scheppen op 
de klassieke arbeidsmarkt in erkende ondernemingen, of dit nu privé-ondernemingen met 
winstoogmerk zijn of bedrijven van de overheid of de sociale economie. Met dit doel worden de 
werkloosheidsuitkeringen geactiveerd in de vorm van een tegemoetkoming in het door de 
werkgever betaalde nettoloon.  
 
Het stelsel van de dienstencheques werd ingesteld door de wet van 20 juli 2001 tot "bevordering 
van buurtdiensten en -banen" die vooral worden verricht door laaggeschoolde werknemers, en 
om een gedeelte van het zwartwerk te regulariseren. Dit stelsel, dat op het vlak van 

                                                 
54 Enkel als het cheques op naam zijn. 
55 Deze periode kan worden verlengd in geval van arbeidsongeschiktheid of bij overmacht. 
56 Met uitzondering van de PWA-werknemers met beperkte arbeidsgeschiktheid (blijvende arbeidsongeschiktheid van 

ten minste 33pct.), de PWA-werknemers in het VPA-stelsel en de PWA-werknemers die van deze vrijstelling genieten 
op basis van de categorieën van  oudere werklozen. 
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buurtdiensten een semi-commerciële regeling invoert57, biedt particulieren (natuurlijke 
personen) de mogelijkheid om werken en diensten te laten uitvoeren door werknemers die een 
arbeidsovereenkomst hebben met een erkende onderneming. De toegelaten activiteiten zijn: 
huishoudelijke hulp58 (hulp in en buiten de woning), kinderopvang thuis, begeleiding van 
bejaarden, gehandicapten of zieken thuis, in hun vrije tijd of bij verplaatsingen. De diensten 
worden betaald door middel van speciale cheques die door de gebruiker worden aangekocht bij 
het uitgiftebedrijf. Per gepresteerd uur overhandigt de gebruiker een cheque aan de werknemer. 
De erkende onderneming maakt deze cheques vervolgens over aan het uitgiftebedrijf dat de 
waarde van de dienstencheque die door de gebruiker werd betaald, vermeerderd met de 
tegemoetkoming van de overheid die de werkgeverskosten van één werkuur en de structurele 
kosten zoals administratiekosten of kosten voor werknemersbegeleiding dekt, doorstort aan de 
erkende onderneming. 
 
Het stelsel van de dienstencheques werd ingevoerd in 2001 en werd in januari 2004 ingrijpend 
gewijzigd. 
 
Ten eerste werd het systeem voor de huishoudelijke hulp gefederaliseerd, terwijl voor de eerste 
generatie dienstencheques (vóór januari 2004) de erkenning van de ondernemingen een 
gewestelijke bevoegdheid was. Bovendien werd het aandeel van de openbare overheden tegelijk 
op federaal en gewestelijk niveau gefinancierd voor een totaal van 17,36 euro per cheque. Het 
aandeel van de gebruiker bedroeg 6,20 euro. Sinds januari 2004 is de openbare financiering voor 
de huishoudelijke activiteiten uitsluitend federaal. Het bedrag, dat in januari 2004 14,80 euro 
per cheque bedroeg, werd einde november lichtjes verlaagd naar 14,30 euro. Tegelijk werd de 
waarde van de dienstencheque een beetje opgetrokken en bedroeg deze in november 6,70 euro 
in vergelijking met 6,20 euro in januari. Op de waarde van de dienstencheques geldt een 
belastingaftrek van 30 pct. met een maximum van 2.170 euro voor aanslagjaar 2004. De 
Gemeenschappen en de Gewesten mogen de dienstencheques die met hun eigen begroting 
werden gefinancierd nog altijd gebruiken voor thuishulp aan hulpbehoevende personen of voor 
kinderopvang. Voor deze diensten blijft de erkenning geregeld op gewestelijk niveau59. 
 
Ten tweede werd er een onderscheid gemaakt tussen de (vroegere) sociale-
uitkeringsgerechtigden en de andere werknemers. Als de werknemer tijdens zijn werk een 
uitkering ontvangt van de RVA of van het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn 
(OCMW), dan mag de werkgever met hem één of meer arbeidsovereenkomsten van bepaalde 
duur afsluiten voor een periode van maximum zes maanden, op voorwaarde dat elke prestatie 
ten minste drie uur duurt. Na zes maanden moet de werknemer, ten minste halftijds, 
aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De andere 
werknemers worden gedurende de eerste drie maanden onderworpen aan een heel soepel stelsel 
(geen minimumvoorwaarde wat betreft de gepresteerde uren). Na die drie maanden moet de 
werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voorstellen zonder dat er een 
minimum aantal werkuren wordt opgelegd.  
 
In 2004 waren er 785 erkende ondernemingen. Er zijn 120.247 gebruikers ingeschreven en er zijn 
10.886 werknemers aan de slag. 
 
Door de geleidelijke verschuiving van activiteiten uitgeoefend in het kader van de PWA naar het 
stelsel van de dienstencheques kan het verschil tussen het beschikbare inkomen uit arbeid en het 
beschikbare inkomen uit werkloosheid worden vergroot door het louter mechanisch effect van de 
afschaffing van het PWA-supplement. Tegelijk heeft de afschaffing van de vrijstelling van 
beschikbaarheid op de arbeidsmarkt tot gevolg dat werklozen elke gepaste betrekking moeten 
aanvaarden. Het begrip "gepaste betrekking" houdt echter geen rekening met de kosten voor 

                                                 
57 Sommige studies onderstrepen het gevaar van de concurrentieregeling van de dienstencheques op het gebied van 

hulp aan hulpbehoevende personen. 
58 Deze activiteiten omvatten met name schoonmaak, strijken, maaltijden bereiden en boodschappen doen. 
59 Het dient opgemerkt te worden dat het Waals gewest vanaf het begin de kinderopvang en uitzendkantoren heeft 

uitgesloten van de dienstencheques. 
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kinderopvang, noch met het verlies van voorwaardelijke sociale voordelen (behalve de 
verhoogde kinderbijslag) die wegen op de financiële inbreng uit arbeid. Zo komt het dat het 
risico op een financiële val blijft bestaan, ook al wordt dit beperkt door het stelsel van de 
dienstencheques. Het stelsel van de dienstenscheques is dus slechts een onvolmaakte oplossing 
voor het probleem van de financiële werkloosheidsvallen. 
 
4.1.1.2. Leefloon 
 
Het recht op een bestaansminimum werd ingesteld in 1974. Met de wet van 26 mei 2002 werd 
het recht op een bestaansminimum vervangen door een recht op maatschappelijke integratie. 
Dit recht reikt verder dan enkel en alleen de toekenning van een bestaansminimum (sindsdien 
leefloon genoemd), het streeft ernaar aan iedereen een deelname aan het maatschappelijk 
leven te garanderen.  
 
4.1.1.2.1 Toegangs- en vergoedingsvoorwaarden 
 
Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de persoon tegelijkertijd 
en onverminderd aan de bij wet bepaalde voorwaarden voldoen, zijnde: 
 

1. zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben; 
2. meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van deze 

wet60; 
3. behoren tot een van de volgende categorieën van personen: 

a. de Belgische nationaliteit hebben; 
b. of een onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover 

de persoon in kwestie onder de toepassing valt van het vrij verkeer van 
werknemers); 

c. of vreemdeling zijn en ingeschreven in het bevolkingsregister; 
d. of staatloze zijn; 
e. of vluchteling zijn; 

4. niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen 
maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere 
manier te verwerven; 

5. werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is; 
6. zijn rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of 

buitenlandse sociale wetgeving. 
 
Iedere persoon die aan bovenstaande voorwaarden voldoet en die minstens 25 jaar oud is, heeft 
recht op maatschappelijke integratie door toekenning van een leefloon. De toekenning en het 
behoud van een leefloon kunnen gepaard gaan met het sluiten van een geïndividualiseerd project 
voor maatschappelijke integratie, ofwel op verzoek van de betrokkene zelf, ofwel op initiatief 
van het OCMW. Het recht op maatschappelijke integratie kan tevens worden gerealiseerd door 
een tewerkstelling door middel van een arbeidsovereenkomst. Het leefloon kan geheel of 
gedeeltelijk behouden blijven bij tewerkstelling indien het verdiende loon laag is (zie 4.1.1.2.3).  
 
Voor personen tussen 18 en 25 jaar die aan bovenstaande voorwarden voldoen, neemt het recht 
op maatschappelijke integratie de vorm aan van een recht op tewerkstelling. Dit betekent dat 
het OCMW een job zoekt voor de betrokken persoon binnen de 3 maanden vanaf de datum van 
zijn aanmelding. Het recht op tewerkstelling kan ook de vorm aannemen van een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gericht op tewerkstelling (een 
arbeidsproject) indien de betrokken persoon niet onmiddellijk inzetbaar is, of gericht op 
opleiding of studies indien de betrokken persoon zijn studies secundair onderwijs niet heeft 
afgemaakt of graag een diploma van de derde cyclus wil behalen. Gedurende de periode van het 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie ontvangt de jongere een leefloon. 
                                                 
60 Minderjarige personen worden gelijkgesteld met meerderjarige personen indien zij ontvoogd zijn door het huwelijk, 

ongehuwd zijn met kinderen, of zwanger zijn. 
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Het leefloon wordt eveneens uitbetaald aan jongeren in afwachting van een job of wanneer de 
gezondheid, familiale of persoonlijke situatie het niet mogelijk maken om te werken. 
 
4.1.1.2.2 Bedrag van het leefloon 
 
Rekening houdend met de meest recente aanpassing van de bedragen op 1 oktober 2004 en de 
door het Arbitragehof61 opgelegde wetswijzigingen in 2004 t.a.v. de basiswet van 26 mei 2002, 
zijn momenteel de volgende bedragen van toepassing: 
 

1. 4.906,62 euro op jaarbasis (of 408,89 euro op maandbasis) voor elke persoon die met een 
of meerdere personen samenwoont (Categorie 1); 

2. 7.359,93 euro op jaarbasis (of 613,33 euro op maandbasis) voor een alleenstaande 
persoon (Categorie 2); 

3. 9.813,24 euro op jaarbasis (of 817,77 euro op maandbasis) voor elke persoon die 
uitsluitend samenwoont met een gezin te zijnen laste62 mits er tenminste één ongehuwd 
minderjarig kind aanwezig is (Categorie 3). Het leefloon in deze categorie dekt het recht 
van de eventuele echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de leefloonaanvrager. Bij de 
uitbetaling wordt het leefloon wel geïndividualiseerd: d.w.z. dat het leefloon voor de 
helft wordt uitbetaald aan de begunstigde en voor de andere helft aan de 
echtgeno(o)t(e) of levenspartner. 

 
Het bedrag van het leefloon wordt verminderd met de waarde van alle bestaansmiddelen63 
waarover de aanvrager beschikt. Wanneer het in aanmerking te nemen bedrag van de 
bestaansmiddelen lager is dan het bedrag van het leefloon, dan heeft de betrokkene recht op 
een vrijstelling op jaarbasis van respectievelijk 155 euro, 250 euro of 310 euro naargelang hij 
respectievelijk tot categorie 1, 2 of 3 behoort. 
 
In bepaalde gevallen wordt ook rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de personen 
met wie de aanvrager samenwoont. In geval de aanvrager gehuwd is en onder hetzelfde dak 
woont, of een feitelijk gezin vormt met een persoon die geen aanspraak maakt op het genot van 
de wet, moet het gedeelte van de bestaansmiddelen van die persoon aangerekend worden dat 
het bedrag van het leefloon voor een samenwonende overschrijdt. In geval de aanvrager 
samenwoont met een of meer meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste 
graad kan het gedeelte van de bestaansmiddelen van ieder van die personen dat het bedrag van 
het leefloon voor een samenwonende overschrijdt, geheel of gedeeltelijk in aanmerking 
genomen worden. In de andere gevallen van samenwonen met personen die geen aanspraak 
maken op het genot van de wet worden de bestaansmiddelen  van die personen niet in 
aanmerking genomen. 

                                                 
61 Arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004, waarbij sommige bepalingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd (B.S. 2 maart 2004). 
62 Onder 'gezin ten laste' wordt verstaan: de echtenoot of de levenspartner (zijnde de persoon met wie de aanvrager 

een feitelijk gezin vormt) of het ongehuwde minderjarig kind of meerdere kinderen onder wie minstens een 
minderjarig kind. Eenoudergezinnen behoren dus tot deze categorie. 

63 In principe worden alle bestaansmiddelen in aanmerking genomen, met uitzondering van de hulp verleend door de 
OCMW's, de gezinsbijslag voor kinderen ten laste, het onderhoudsgeld ontvangen voor de ongehuwde kinderen ten 
laste, niet-regelmatige giften, een deel van het kadastraal inkomen van de onroerende goederen, en de 
belastingkredieten. 
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4.1.1.2.3 Premie voor socio-professionele integratie 
 
Een belangrijke doelstelling van de wet met betrekking tot het recht op maatschappelijke 
integratie is ervoor te zorgen dat leefloontrekkers zich op een actieve manier (her)inschakelen in 
de maatschappij. Teneinde de socio-professionele integratie (SPI) van de leefloonbegunstigde die 
begint te werken of een beroepsopleiding aanvat of voortzet te bevorderen, worden de hieruit 
verworven netto-inkomsten in aanmerking genomen onder aftrek van een bedrag van 
196,27 euro64 per maand (per 01-10-2004) ingaande op de eerste dag waarvoor hij de vrijstelling 
geniet en eindigend 3 jaar later. Dit betekent dat de netto-inkomsten per maand na aftrek van 
de SPI-vrijstelling vergeleken worden met het maandbedrag van het leefloon dat overeenstemt 
met de categorie waartoe de begunstigde behoort. Indien het eerstgenoemde bedrag lager is dan 
het leefloon, dan wordt het verschil bijgelegd door het OCMW. Indien de netto-inkomsten lager 
zijn dan de SPI-vrijstelling, dan blijft het leefloon integraal behouden. De SPI-vrijstelling heeft 
dus tot gevolg dat het financieel aantrekkelijk wordt voor de begunstigde van het leefloon om 
laagbetaald werk en / of deeltijds werk te aanvaarden.   
 
De wettelijk voorziene SPI-vrijstelling geldt ook voor de echtgeno(o)t(e) of partner van een 
gerechtigde op een leefloon die tot categorie 3 behoort. Aldus kan de SPI-vrijstelling toegepast 
worden indien de echtgeno(o)t(e) of partner begint te werken, een beroepsopleiding volgt of als 
student beroepservaring opdoet. Concreet betekent dit dat ingeval een leefloon van categorie 3 
wordt toegekend, er twee maal een SPI-vrijstelling kan toegepast worden, een keer voor de 
aanvrager van het leefloon en een keer voor de echtgeno(o)t(e) of partner van de aanvrager.   
 
Er wordt expliciet bepaald dat deze maatregel de "leefloonbegunstigde" betreft die begint te 
werken, teneinde te vermijden dat personen die zouden werken tegen een loon gelijk aan of 
juist boven het bedrag van het leefloon een aanvullend leefloon zou aanvragen op grond van 
deze SPI-vrijstelling.     
 
4.1.2. Fiscale behandeling van lonen en vervangingsinkomens 
 
Het fiscale en parafiscale stelsel van het arbeidsinkomen bestaat in de eerste plaats uit de 
betaling van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen ten belope van 13,07 pct.65 van het 
brutoloon, en in de tweede plaats uit de betaling van een progressieve belasting voor een bedrag 
dat afhankelijk is van de samenstelling van het gezin en de diverse inkomsten ontvangen in het 
kader hiervan. De gezinnen betalen bovendien gewestelijke en locale belastingen en daarnaast 
ook nog een bijzondere socialezekerheidsbijdrage66. De volgende tabel vermeldt de 
belastingschaal die van toepassing is op de inkomsten van 2003 (aanslagjaar 2004). Deze schaal 
bestaat uit 5 belastingschijven. 
 

                                                 
64 Dit bedrag is ook van toepassing op studenten met een voltijdse leeropdracht die deeltijds werken en aan wie het 

OCMW een uitkering toegekend heeft. Het bedrag van de SPI-vrijstelling is wel lager wanneer de student tevens van 
een studietoelage geniet. 

65 Waarvan 0,87 pct. voor werkloosheid, 1,15 pct. voor ziekte, 3,55 pct. voor gezondheidszorg en 7,50 pct. voor 
pensioenen, situatie op 1 oktober 2004. Het bedrag van 13,07 pct. geldt alleen voor loontrekkenden uit de privé-
sector en maakt abstractie van de vermindering van de persoonlijke bijdragen toegepast op de lage lonen. 

66 De bijzondere socialezekerheidsbijdrage is in april 1994 van kracht geworden in het kader van de alternatieve 
financiering van de sociale zekerheid. Deze bijdrage betreft gezinnen van wie het belastbaar inkomen voor 
aanslagjaar 2004 gelijk of hoger is dan 18.598,02 euro. Het afgehouden bedrag stijgt overeenkomstig het 
gezinsinkomen: 9 pct. van de schijf hoger dan 18.592,02 euro voor een inkomen tussen 18.592,02 en 21.070,96 euro; 
223,10 euro + 1,3 pct. van de schijf hoger dan 21.070,90 euro voor een inkomen tussen 21.070,96 en 60.161,85 euro ; 
731,28 euro voor een inkomen hoger dan 60.161,85 euro. 
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De beroepsinkomsten worden individueel belast. Maar binnen het Belgische belastingstelsel 
bestaat het "huwelijksquotiënt" waardoor het mogelijk is om een gedeelte van het belastbaar 

inkomen van de ene echtgenoot over 
te hevelen naar de andere67. Wanneer 
het beroepsinkomen van een van de 
echtgenoten lager is dan 30 pct. van 
de beroepsinkomsten van de beide 
echtgenoten, dan wordt 30 pct. van 
het totaal van de beroepsinkomsten 
toegekend aan deze echtgeno(o)t(e). 
Dit gedeelte van 30 pct. wordt 
evenwel verminderd met het eigen 
inkomen van de echtgeno(o)t(e) die 
het quotiënt geniet en mag niet hoger 
zijn dan 8.030 euro. Het effect van het 

huwelijksquotiënt is dus dat het totale belastbare inkomen van het gezin wordt verminderd, 
aangezien een deel van het inkomen van de andere echtgenoot dat aan de marginale aanslagvoet 
belast zou moeten worden, door deze overheveling profiteert van het tarief dat toepasselijk is 
op de eerste inkomstenbelastingschijf en, gedeeltelijk, de tweede schijf, wanneer het 
overgehevelde inkomen hoger is dan 6.840 euro (met naleving van het plafond van 8.030 euro). 
Het huwelijksquotiënt heeft bijgevolg een ontradend effect op de werkhervatting van de 
inactieve echtgenoot (boven een bepaald inkomstenniveau). In dat geval zal immers niet alleen 
het beroepsinkomen van de voordien inactieve echtgenoot aan een eigen belastingstelsel 
onderworpen worden, maar zal de verdwijning van het huwelijksquotiënt bovendien bijkomende 
belastingen ten gevolge hebben die gekoppeld zijn aan het feit dat het huwelijksquotiënt 
opnieuw wordt toegepast in de zwaarst belaste inkomensschijven. 
 
Vooraleer de belastingsschaal wordt toegepast, worden er op het inkomen van de 
belastingplichtige diverse vrijstellingen uitgevoerd om te komen tot het globaal belastbaar 
inkomen (GBI). Elke belastingplichtige geniet individueel een basisvrijstelling van 5.570 euro voor 
een alleenstaande en 4.610 euro voor een echtgeno(o)te. Als de vrijstelling van een van de 
echtgenoten hoger is dan het bedrag van het inkomen waarvan het moet worden afgetrokken, 
dan wordt het resterende deel zo mogelijk naar de andere echtgenoot overgeheveld. Naast de 
individuele vrijstelling, hebben de voornaamste fiscaal aftrekbare bedragen betrekking op het 
aantal kinderen en andere personen ten laste van het huisgezin, de kosten voor kinderopvang en 
beroepskosten68. Deze diverse vrijstellingen worden bij voorrang toegekend aan de echtgenoot 
met het hoogste belastbaar inkomen. 
 
Gewoonlijk zijn vervangingsinkomens belastbaar. Bepaalde sociale toelagen, o.a. het leefloon en 
de kinderbijslag, worden evenwel vrijgesteld van belastingen. In vergelijking met de 
beroepsinkomsten worden de vervangingsinkomsten (behalve het leefloon) onderworpen aan een 
specifiek belastingstelsel met als gevolg dat de financiële prikkels om aan het werk te gaan 
verminderen. Inderdaad, vervangingsinkomens69 geven recht op één bijkomende aftrek per gezin 
op het verschuldigde bedrag aan belastingen. 
 
Het basisbedrag van deze aftrek hangt af van het type vervangingsinkomen en van de 
gezinstoestand (alleenstaande of niet). Voor aanslagjaar 2004 bedraagt het basisbedrag van de 
belastingaftrek voor werkloosheidsuitkeringen 1.612,27 euro voor een alleenstaande en  

                                                 
67 Er bestaat eveneens een aandeel voor de meewerkende echtgenoot dat het mogelijk maakt om een aandeel van het 

netto inkomen van de belastingplichtige toe te wijzen aan de meewerkende echtgenoot. Deze toewijzing mag maar 
gebeuren als de meewerkende echtgenoot een beroepsinkomen heeft dat niet hoger is dan 10.423 euro (netto kosten 
en verliezen) afkomstig van een andere activiteit. 

68 Vgl. FOD Financiën (2004) voor meer informatie. 
69 Het gaat om pensioenen, brugpensioenen, vergoedingen van de ziekteverzekering, werkloosheidsuitkeringen en 

andere vergoedingen die toegekend worden ter compensatie van een volledig of gedeeltelijk inkomensverlies uit 
beroepsactiviteiten. 

Tabel 13 Percentage personenbelasting van 
toepassing op inkomsten 2003 

 
Belastbaar inkomen Marginale aanslagvoet 

0 - 6.840 euro 25 pct. 

6.840 - 9.740 euro 30 pct. 

9.740 - 14.530 euro 40 pct. 

14.530 - 29.740 euro 45 pct. 

29.740 euro en meer 50 pct. 

 
Bron: FOD Financiën (2004). 
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1.882,54 euro voor een echtgenoot. Deze basisaftrek wordt vervolgens drievoudig beperkt: 
 
 - het gedeelte van het inkomen dat recht geeft op de belastingvermindering op het totaal 

van het netto inkomen ("horizontale beperking"); de belastingvermindering die wordt 
toegekend aan een alleenstaande zal bijvoorbeeld beperkt worden tot 17 pct. van het 
basisbedrag als de alleenstaande voor aanslagjaar 2004 werkloosheidsuitkeringen ten 
bedrage van 2.000 euro en een nettoloon van 10.000 euro ontvangt; 

 - de hoogte van het GBI ("verticale beperking"); in dit verband moet er een onderscheid 
worden gemaakt tussen werkloosheidsuitkeringen zonder en met anciënniteitstoeslag, 
omdat de verticale beperking veel zwaarder is voor de eerste dan voor de tweede (die 
gelijkgesteld zijn met andere vervangingsinkomens) ; 

 - de belasting in verhouding tot de betrokken inkomsten, d.w.z. dat de 
belastingvermindering die na de twee beperkingen nog overblijft, niet hoger kan zijn dan 
de aandeelsverhouding van de belasting die evenredig betrekking heeft op het inkomen 
waarop de belastingvermindering werd toegestaan. 

 
De onderstaande tabellen beschrijven de wijze waarop de beperkte aftrek (R') wordt vastgesteld 
na de horizontale aftrek (R), respectievelijk voor werkloosheidsuitkeringen en andere 
vervangingsinkomsten (met inbegrip van werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag). 
 
 
Tabel 14 Beperking van de basisbelastingaftrek op werkloosheidsuitkeringen 
 
GBI-schijven Beperking van de aftrek 

GBI < 17.870 euro R’ = R 

17.870 euro ≤ GBI ≤ 22.300 euro R’ = R * (22.300 euro - GBI) / 4.430 euro 

GBI > 22.300 euro R’ = 0 
 
Bron: FOD Financiën (2004). 
 
 
Tabel 15 Beperking van de basisbelastingaftrek op vervangingsinkomsten die geen 

werkloosheidsuitkeringen zijn 
 
GBI-schijven Beperking van de aftrek 

GBI < 17.870 euro R’ = R 

17.870 euro ≤ GBI ≤ 35.730 euro R’ = {R * 1/3} + {R * 2/3 * (35.730 euro - GBI) / 17.860 euro} 

GBI > 35.730 euro R’ = R * 1/3 
 
Bron: FOD Financiën (2004). 
 
 

Na toewijzing van de belastingaftrek voor vervangingsinkomsten, worden de overblijvende 
belastingen tot nul teruggebracht als het belastbaar inkomen van het gezin uitsluitend bestaat 
uit vervangingsinkomsten waarvan het bedrag niet hoger is dan 12.008,04 euro voor 
werkloosheidsuitkeringen en 13.197,73 euro voor werkloosheidsuitkeringen met 
anciënniteitstoeslag70. 
 
Op voorwaarde dat zij hun uitkeringen niet cumuleren met beroepsinkomsten, worden tal van 
werklozen vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing die 10,09 pct. bedraagt. Het gaat hier om 
volledig werklozen met gezinslast, alleenstaande volledig werklozen, samenwonende werklozen 
zonder gezinslast in de tweede uitkeringsperiode, op voorwaarde dat het gezin uitsluitend 
vervangingsinkomens heeft, samenwonende volledig werklozen zonder gezinslast in de derde 
uitkeringsperiode (forfaitaire werkloosheidsuitkering), volledig werklozen die een wacht- of 
overbruggingsvergoeding ontvangen, volledig werklozen die vrijgesteld zijn omwille van sociale 
en familiale redenen en ten slotte de werklozen met een bezoldiging voor de binnen het 
PWA-stelsel gepresteerde uren. 
 

                                                 
70 Vgl. FOD Financiën (2004) voor het bedrag van de andere vervangingsinkomsten. 
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Kortom, een gezin dat tijdens de aanslagperiode geen enkel ander inkomen heeft dan een 
werkloosheidsuitkering hoeft geen belastingen te betalen. Maar vanaf het ogenblik dat het 
gezin ook andere inkomsten heeft, treden er beperkingsmechanismen in werking. Ook al 
verschilt de weerslag naargelang de gezinssamenstelling en de financiële situatie van het 
gezin, toch wordt elke herinschakeling in de arbeidsmarkt omgezet in een geleidelijke 
ontmanteling van de belastingaftrek en wordt de marginale aanslagvoet die vanaf de 
herintreding van toepassing is hoger dan de aanslagvoet die het gevolg is van het gewone 
progressief karakter van de belastingschijven71. 
 
Het is evenwel niet zeker dat het effect van de fiscaliteit terdege wordt overwogen door 
iemand die van een werkloosheidsuitkering overschakelt naar een baan, aangezien dit effect 
in de vorm van een hogere belasting of van een lagere terugbetaling van belastingen maar 
pas voelbaar is op het ogenblik van de belastingaanslag, d.w.z. ongeveer 18 maanden nadat 
de betrokkene opnieuw aan het werk is gegaan72. 
 
4.1.3. Voorwaardelijke toewijzing van sociale voordelen 
 
De sociale voordelen die voorwaardelijk zijn aan met het statuut en/of het inkomen van een 
sociale-uitkeringsgerechtigde en diens gezin zijn niet neutraal m.b.t. de financiële prikkels tot 
arbeid. In het kader van dit verslag zullen wij ons beperken tot de verhoogde kinderbijslag en de 
bijkomende tegemoetkomingen in de gezondheidszorg. Sommige personen of gezinnen kunnen 
andere voorwaardelijke voordelen genieten, zoals de kans om een woning te huren voor een 
lagere prijs73, een voorkeurstarief voor elektriciteit en telefoon, gratis openbaar vervoer en 
studiebeurzen voor kinderen ten laste. De wetgeving in verband met het loonbeslag wordt hier 
eveneens relevant omdat de toepassing ervan anders is voor vervangingsinkomsten dan voor 
beroepsinkomsten. Zo hebben mensen die aan loonbeslag onderworpen zijn geen stimulans om 
(weer) aan het werk te gaan of algemener, om hun arbeidsduur te verlengen of een beter 
betaalde baan te zoeken. 
 
4.1.3.1. Verhoogde kinderbijslag 
 
In België is de kinderbijslag onafhankelijk van het gezinsinkomen. Hij varieert naargelang het 
aantal kinderen, de rang van het kind in het gezin en de leeftijd van het kind. Sommige groepen 
hebben recht op verhoogde kinderbijslag, o.a. mensen die meer dan zes maanden werkloos zijn. 
 
De toekenning van een verhoogde kinderbijslag hangt af van het totale gezinsinkomen. Deze 
voorwaarde in verband met het inkomen werd op 1 januari 2005 grondig herzien. Voortaan moet 
het globale gezinsinkomen lager zijn dan 1.672,38 euro voor eenoudergezinnen en 1.930,21 euro 
voor gezinnen met twee partners. In tegenstelling tot de regeling die tot einde 2004 van kracht 
was, wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen vervangingsinkomsten en 
beroepsinkomsten. Vroeger moest het maandelijkse vervangingsinkomen van het gezin lager zijn 
dan 1.672,38 euro bruto, anciënniteitstoeslag en PWA-toeslag niet inbegrepen. Bovendien was 
het maandelijkse beroepsinkomen van de partner van degene aan wie de kinderbijslag werd 
toegewezen beperkt tot 243,42 euro bruto. Deze twee voorwaarden voerden een verschillende 
behandeling in voor beroeps- en vervangingsinkomens aangezien gezinnen die uitlsuitend sociale 
uitkeringen ontvingen hun inkomsten tot 1.672,38 euro begrensd zagen, terwijl voor gezinnen 
waar een van de echtgenoten een beperkt beroepsinkomen had een grens van 1.915,80 euro van 
toepassing was. Ondanks de verhoging van het inkomensplafond voor gezinnen met twee partners 
die uitsluitend een vervangingsinkomen hebben, is de reglementering voortaan strenger 
geworden voor wat betreft de sociale uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden in het 
                                                 
71 De aftrekbaarheid van de beroepskosten en het belastingkrediet (in 2005 vervangen door de werkbonus) compenseren 

enigszins de stijging van de fiscale druk zoals bijvoorbeeld de aftrek van de reiskosten van en naar het werk. 
72 Dit argument werd overigens naar voren geschoven ter rechtvaardiging van de afschaffing van het belastingkrediet 

dat werd ingevoerd door de belastinghervorming van 2001.  
73 In tegenstelling tot sommige landen heeft België geen systeem van rechtstreekse huisvestingstoelagen. Er bestaan 

echter wel hulpmiddelen om een woning te krijgen, zoals maatregelen die sociale woningen ter beschikking stellen 
met lagere huurprijzen afhankelijk van de inkomsten van de huurders. 
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totale inkomen van het gezin, met als gevolg dat de toekenningsvoorwaarden van de verhoogde 
kinderbijslag strenger zijn geworden. De meeste uitzonderingen werden afgeschaft. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor het leefloon, de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen en de 
PWA-cheques.  
 
Tabel 16 geeft de maandelijkse bedragen van de gewone en verhoogde kinderbijslag weer. Vanaf 
zes jaar wordt het basisbedrag verhoogd met een leeftijdstoeslag, afhankelijk van de leeftijd 
van het kind (6 jaar, 12 jaar, 18 jaar). Tabel 17 vermeldt de bedragen van de leeftijdstoeslagen 
die worden toegekend aan rechthebbenden op de gewone kinderbijslag, voor kinderen geboren 
na 1 januari 1991, en aan rechthebbenden op de verhoogde kinderbijslag. Tabel 18 ten slotte 
vermeldt de bedragen van de leeftijdstoeslagen die worden toegekend aan rechthebbenden op 
de gewone kinderbijslag voor kinderen geboren vóór 1 januari 1991. Wat de leeftijdstoeslagen 
betreft, is het verschil tussen de gewone en de verhoogde kinderbijslag beperkt tot een 
verhoging van de leeftijdstoeslag van het eerste kind tot het niveau van de leeftijdstoeslagen 
toegekend aan van kinderen van de tweede rang. De leeftijdstoeslagen van tweede en derde 
kinderen zijn identiek aan dezen aan gezinnen die de gewone kinderbijslag krijgen. 
 
 
Tabel 16 Gewone en verhoogde kinderbijslag 
 
(maandelijkse bedragen op 1 oktober 2004, in euro) 
 

 Gewone kinderbijslag Verhoogde kinderbijslag Verschil 

Eerste kind 75,54 114,00 38,46 

Tweede kind 139,78 163,62 23,84 

Derde kind en volgende 208,70 212,88 4,18 
 
Bron: RKW. 
 
 
Tabel 17 Leeftijdstoeslagen gekoppeld aan de gewone kinderbijslag – kinderen geboren vanaf 

1 januari 1991 – en aan de verhoogde kinderbijslag 
 
(maandelijkse bedragen op 1 oktober 2004, in euro) 
 
Leeftijdscategorie Kind van rang 1, geboren vanaf 01.01.1991, 

dat recht geeft op gewone kinderbijslag 
-  Kind van rang 2 of hoger 
-  Kind van rang 1 dat recht geeft op verhoogde 

kinderbijslag 
-  Kind van rang 2, geboren vanaf 01.01.1991, dat 

rang 1 wordt ter vervanging van een 
rechthebbende op een leeftijdstoeslag 

6 tot 12 jaar 13,16 26,24 

12 tot 18 jaar 20,04 40,10 

Ouder dan 18 jaar 26,24 50,99 
 
Bron: RKW. 
 
 
Tabel 18 Leeftijdstoeslagen gekoppeld aan de gewone kinderbijslag voor kinderen geboren vóór 

1 januari 1991 
 
(maandelijkse bedragen op 1 oktober 2004, in euro) 
 
Leeftijdscategorie Kind van rang 1, geboren vóór 01.01.1991, dat recht 

geeft op gewone kinderbijslag 
geboren tussen 01.01.1985 en 31.12.1990, jonger dan 18 jaar 26,24 

geboren tussen 01.01.1985 en 31.12.1990, 18 jaar en ouder 28,19 

geboren tussen 01.01.1981 en 31.12.1984 42,04 

geboren op 01.01.1981 44,25 
 
Bron: RKW. 
 
 

Sinds 1 maart 2000 behoudt de werkloze die een verhoogde kinderbijslag ontvangt en die een 
baan aanvaardt dit voordeel voor het lopende kwartaal alsook voor het kwartaal dat volgt op zijn 
aanwerving. Als de werknemer bovendien zijn baan binnen zes maanden verliest, dan wordt hem 
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onmiddellijk opnieuw een verhoogde kinderbijslag toegewezen. Vóór die datum ontmoedigde de 
regeling de aanvaarding van een baan, vooral een tijdelijke baan, want als een werkloze een 
baan van meer dan 14 dagen aanvaardde, betekende dit dat de verhoogde kinderbijslag niet 
alleen werd ingetrokken gedurende de periode van activiteit, maar ook gedurende de volgende 
zes maanden indien de werknemer opnieuw werkloos zou worden. 
 
Het verlies van de verhoogde kinderbijslag wordt geacht gecompenseerd te worden door het feit 
dat werkhervatting een belastingvermindering voor kinderen ten laste mogelijk maakt74. Deze 
belastingverminderingen, weergegeven in onderstaande tabel, verhogen met de rang van het 
kind in het gezin. Na het vierde kind is de vermindering forfaitair en bedraagt deze 4.220 euro 
per kind. Als het bedrag van de belastingaftrek hoger is dan het bedrag van de te betalen 
belastingen, dan hebben de gezinnen recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit krediet 
wordt berekend volgens de marginale aanslagvoet en is voor aanslagjaar 2004 beperkt tot 
maximaal 340 euro per kind ten laste. 
 
 
Tabel 19 Belastingvrijstelling voor kinderen ten laste, bedragen voor aanslagjaar 2004 
 
(euro) 
 
Rang van het kind Vrijstelling voor dit kind Globale vrijstelling 

1 1.180 1.180 

2 1.870 3.050 

3 3.780 6.830 

4 4.210 11.040 
 
Bron: FOD Financiën (2004). 
 
 

We zullen het mechanisme van de belastingvrijstelling voor kinderen ten laste even illustreren 
aan de hand van een voorbeeld: een gezin met twee kinderen ten laste, die jonger zijn dan 
6 jaar, heeft na belastingaftrek een netto belastbaar inkomen van 24.000 euro, waarvan 
16.000 euro voor de belastingplichtige en 8.000 euro voor zijn echtgenote. Beide echtgenoten 
genieten een individuele vrijstelling van 4.610 euro75. De fiscale vrijstelling voor kinderen ten 
laste bedraagt 3.050 euro en wordt bij voorrang toegewezen aan de echtgenoot die het hoogste 
inkomen ontvangt. Het bedrag van de vrijgestelde schijf van de echtgenoot is dus 7.660 euro, 
wat de eerste belastingschijf volledig en de tweede gedeeltelijk dekt76. Het resterende bedrag 
van 8.340 euro wordt belast aan 30 pct. tot 9.740 euro, aan 40 pct. tot 14.530 euro en aan 
45 pct. boven deze drempel. De totale door de echtgenoot te betalen belasting bedraagt 
2.577,5 euro waarvan 624 euro op de tweede schijf (0,30*2.080 euro), 1.916 euro op de derde 
schijf (0,40*4.790 euro) en 661,5 euro op de vierde schijf (0,45*1.470 euro). De echtgenote van 
haar kant geniet uitsluitend de individuele vrijstelling. Deze vrijstelling dekt een deel van de 
eerste belastingschijf. Het resterende bedrag na de vermindering wordt belast aan 25 pct. tot 
een inkomen van 6.840 euro en 30 pct. daarboven. In totaal moet de echtgenote 905,5 euro 
belastingen betalen. Bij elkaar opgeteld bedraagt de totale belasting verschuldigd door het gezin 
3.483 euro77.  
 
Ook al bestaat er sinds 2002 een terugbetaalbaar belastingkrediet, toch komt de fiscale 
vrijstelling voor kinderen ten laste alleen maar volledig ten goede aan gezinnen die een 
minimum aan belasting betalen. Zo is voor een gezin met een laag inkomen dat geen belastingen 
betaalt en met meer dan twee kinderen ten laste (jonger dan 6 jaar), bijvoorbeeld een 
eenverdienergezin waarvan het gezinshoofd werkloos is, het verschil tussen de verhoogde 

                                                 
74 Een kind wordt als ten laste beschouwd als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: het maakt op 1 januari van 

het aanslagjaar deel uit van het gezin, het heeft zelf, gedurende de belastbare periode, geen netto 
bestaansmiddelen hoger dan 2.040 euro en het heeft geen loon ontvangen dat beroepskosten vormt uit hoofde van 
zijn ouders. 

75 Vgl. 4.1.2. 
76 Vgl. tabel 13. 
77  Exclusief gemeentebelastingen en bijzondere socialezekerheidsbijdrage. 
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kinderbijslag en de gewone kinderbijslag groter dan het bedrag van het belastingkrediet. 
Immers, het verschil tussen de verhoogde en de gewone kinderbijslag bedraagt jaarlijks 461,52 
euro voor één kind en 747,60 euro voor twee kinderen, terwijl het belastingkrediet 
respectievelijk 340 euro en 680 euro bedraagt. Voor drie kinderen en meer is het 
belastingkrediet daarentegen voordeliger dan de verhoogde kinderbijslag. Het zou evenwel 
kunnen dat zelfs in deze denkbeeldige situatie gezinnen de verhoogde kinderbijslag verkiezen 
boven de belastingaftrek en het belastingkrediet omwille van de wachttijd die verbonden is aan 
het belastingkrediet (op het einde van het aanslagjaar).  
 
4.1.3.2. Bijkomende tegemoetkomingen in de gezondheidszorg 
 
Het bedrag van de persoonlijke bijdrage in de medische zorgen varieert naargelang de aard van 
de medische prestatie, het statuut van de verzekerde en het feit of de zorgverlener al dan niet 
geaccrediteerd is. In het algemeen bedraagt de persoonlijke bijdrage (remgeld) 25 pct. van het 
bedrag van het conventionele tarief van de prestatie. Dit aandeel ligt echter hoger voor 
bepaalde prestaties zoals de raadpleging van een huisarts (30 pct.) of van een specialist 
(40 pct.). Voor geneesmiddelen hangt het bedrag van de persoonlijke bijdrage af van de 
terugbetalingscategorie78. 
 
Volledig werklozen ouder dan 50 jaar die meer dan een jaar werkloos zijn, rechthebbenden op 
verhoogde kinderbijslag en mensen die het leefloon ontvangen of een gelijkaardige steun die 
door het OCMW wordt verstrekt, en mensen die ten laste zijn van al deze uitkeringsgerechtigden 
profiteren van het statuut dat is voorbehouden voor weduwen, invaliden, gepensioneerden en 
wezen (WIGW). Met hetzelfde stelsel van voorkeursterugbetaling. De persoonlijke bijdrage wordt 
bijvoorbeeld verminderd tot 10 pct. voor courante zorgen en tot 15 pct. voor specialisten. Deze 
categorie geniet overigens ook voorkeurstarieven bij de terugbetaling van geneesmiddelen en 
technische verstrekkingen.  
 
4.1.3.2.1 Maximumfactuur 
 
Het stelsel van de maximumfactuur (MAF), dat op 1 januari 2001 werd ingevoerd, vervangt de 
vorige regelingen in verband met de sociale en fiscale franchise. Het doel van de MAF is identiek 
aan dat van die twee soorten franchises: de gezondheidskosten van het gezin beperken tot een 
maximumbedrag dat wordt bepaald volgens hun inkomen of sociale categorie. Zodra het bedrag 
van de persoonlijke bijdragen van een rechthebbende op de ziekteverzekering of van zijn gezin 
het grensbedrag (MAF) bereikt dat op hem van toepassing is, worden alle uitgaven boven dat 
bedrag volledig terugbetaald. Alleen de door het ziekenfonds terugbetaalbare prestaties 
waarvoor de betaling van een remgeld vereist is, worden opgenomen in de berekening van de 
terugbetaalbare gezondheidskosten.  
 
Er bestaan drie types van MAF: de sociale MAF, de MAF voor lage of bescheiden inkomens en de 
fiscale MAF. De sociale MAF wordt bepaald op grond van de sociale categorie van de 
rechthebbenden. Hij is bedoeld voor gezinnen met een gezinslid dat het WIGW-statuut heeft. De 
MAF voor lage of bescheiden inkomens betreft gezinnen van wie het netto jaarinkomen lager met 
een dan 21.796,14 euro. Alle andere gezinnen genieten de fiscale MAF. 
 
Voor wat betreft de MAF voor lage of bescheiden inkomens en de fiscale MAF varieert het 
maximum van de remgelden naargelang het type MAF en het inkomen van het gezin. Het 
maximum bedraagt 450 euro voor wie recht heeft op de sociale MAF. Voor wie recht heeft op 
een MAF voor lage of bescheiden inkomens is het maximum vastgesteld op 450 euro voor 
gezinnen met een netto inkomen onder 14.178,08 euro en op 650 euro voor gezinnen met een 
netto inkomen tussen 14.178,08 en 21.796,13 euro. Voor wie recht heeft op de fiscale MAF 
worden er vier maxima toegepast: 1.000 euro, 1.400 euro, 1.800 euro en 2.500 euro voor een 

                                                 
78 Er werden vijf categorieën onderscheiden volgens de noodzaak van het geneesmiddel. Categorie A bijvoorbeeld bevat 

geneesmiddelen voor ernstige en langdurige ziektes. Voor deze categorie wordt er geen persoonlijke bijdrage 
gevraagd. 
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netto jaarinkomen tussen respectievelijk 21.796,14 en 29.414,21 euro, tussen 29.414,22 en 
36.714,86 euro, tussen 36.714,87 en 52.480,02 euro, en hoger dan 52.480,03 euro. De 
terugbetaling van de remgelden boven het grensbedrag gebeurt ofwel door het ziekenfonds in de 
loop van het jaar (sociale MAF en voor MAF lage of bescheiden inkomens), ofwel door de 
belastingadministratie bij de berekening van de belastingen (voor de fiscale MAF). 
 
4.1.3.2.2.  Derde betaler 
 
In het stelsel van de derde betaler moet de patiënt voor zorgverstrekkingen uitsluitend het 
remgeld betalen. De zorgverlener of de instelling ontvangt de betaling die in het kader van de 
verplichte ziekteverzekering verschuldigd is rechtstreeks van de verzekeringsinstelling waarbij 
de ontvanger van de zorgen aangesloten is. Dit systeem wordt gewoonlijk toegepast in apotheken 
en bij ziekenhuisopnames, maar wordt voor mensen met een WIGW-statuut uitgebreid naar 
huisbezoeken en raadplegingen.  
 
4.1.4. Recente hervormingen 
 
Sinds januari 2000 zijn er verschillende maatregelen getroffen om uitkeringsgerechtigden ertoe 
aan te sporen een baan te aanvaarden met een loon dat relatief dicht bij het minimumloon ligt. 
Deze maatregelen zijn drieledig: vermindering van de fiscale en parafiscale druk op de lage 
lonen, versterking van de sociale bescherming en beperking van de werkloosheidsuitkering. Het 
eerste soort maatregelen betreft de hervorming van de personenbelasting die in 2001 werd 
aangevat, namelijk de invoering van een belastingkrediet voor de lage lonen79, de verhoging van 
de belastingaftrek voor de kosten van kinderopvang en de verlaging van de persoonlijke 
socialezekerheidsbijdragen voor kleinverdieners. De tweede groep maatregelen omvat de 
invoering van aanvullende (eenmalige) toeslagen voor langdurig werklozen die een baan 
aanvaarden (kinderopvangtoeslag, mobiliteitstoeslag en een werkhervattingstoeslag) en het 
behoud van de verhoogde kinderbijslag voor het lopende kwartaal en het kwartaal volgend op de 
werkhervatting vormen een tweede groep maatregelen. Het derde type maatregelen bevat de 
hervorming van de PWA's en de gedeeltelijke verschuiving naar dienstencheques, wat reeds 
besproken werd in punt 4.1.1.1.4, evenals de geleidelijke invoering van een verhoogde 
werklozencontrole ter vervanging van artikel 80 dat de langdurige werkloosheid reglementeerde.  
 
4.1.4.1. Vermindering van de fiscale en parafiscale druk op het arbeidsinkomen 
 
4.1.4.1.1  Vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen op de lage lonen80 
 
In januari 2000 hebben de regering en de sociale partners beslist om het nettoloon voor de lage 
lonen op te trekken door middel van een vermindering van de persoonlijke 
socialezekerheidsbijdragen. Deze maatregel, die in april 2000 werd uitgebreid, is bedoeld voor 
bedienden en arbeiders van wie het voltijdse brutoloon lager of gelijk is aan 1.570,16 euro 
(bedrag geldig op 1 oktober 2004), wat overeenstemt met 130 pct. van het GGMMI. Zoals de 
volgende tabel aantoont, gaat het om een voordeel van maximum 102,60 euro voor arbeiders en 
95,00 euro voor bedienden. Voor deeltijdwerkers worden er prorata verminderingen toegepast. 
Zelfs als het netto effect van de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen gedeeltelijk door 
de belastingen wordt afgeroomd, dan nog heeft deze maatregel tot gevolg dat het nettoloon van 
de kleinverdieners met 7 à 8 pct. stijgt. 
 

                                                 
79 Dit belastingkrediet werd echter op 1 januari 2005 afgeschaft, ten minste voor inkomens van loontrekkenden, en 

vervangen door het systeem van de werkbonus (zie 4.1.4.1.1).  
80 Dit stelsel is ook van toepassing op sommige werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering. 
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Tabel 20 Schaal van vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen 
 
(bedragen op 1 oktober 2004, in euro) 
 
Voltijds maandelijks referteloon 
(S) 

Basisbedrag van de vermindering, 
arbeiders 

Basisbedrag van de vermindering, 
bedienden 

S ≤ 1.217,97 102,60 95,00 

1.217,97 < S ≤ 1.570,16 102,60 - (0,2913 * (S - 1.217,97)) 95,00 - (0,2697 * (S - 1.217,97)) 

S > 1.570,16 0 0 
 
Bron: RSZ. 
 
 

Aanvankelijk was deze maatregel beperkt in de tijd, maar hij werd vanaf 1 januari 2005 verlengd 
voor onbepaalde tijd en herdoopt tot "werkbonus". Bovendien werden er bepaalde wijzigingen 
doorgevoerd. Ten eerste werd de grens waaronder werknemers de volledige werkbonus genieten 
van 1.217,97 naar 1.194,03 euro gebracht. Ten tweede werd het plafond waarboven er geen 
bonus wordt toegekend opgetrokken van 1.570,16 naar 1.670,00 euro (138 pct. van het RMMMG), 
wat de uitstapzone uit de regeling vergroot. Ten derde werd het bedrag van de vermindering 
opgetrokken van 102,60 naar 113,40 euro voor arbeiders en van 95,00 naar 105,00 euro voor 
bedienden. 
 
 
Tabel 21 Schaal van de werkbonus 
 
(bedragen op 1 januari 2005, in euro) 
 
Voltijds maandelijks 
referteloon (S) 

Basisbedrag van de vermindering, 
arbeiders 

Basisbedrag van de vermindering, 
bedienden 

S ≤ 1.194,03 113,40 105,00 

1.194,03 < S ≤ 1.670,00 113,40 - (0,2383 * (S - 1.194,03)) 105,00 - (0,2206 * (S - 1.194,03)) 

S > 1.670,00 0 0 
 
Bron: RSZ. 
 
 

4.1.4.1.2  Hervorming van de personenbelasting 
 
In het kader van de belastinghervorming van augustus 2001 werden een aantal maatregelen 
getroffen, gespreid over de aanslagjaren 2002 tot 2005, om de druk op de arbeidsinkomsten te 
verminderen. Daarvan81 hebben er drie een onmiddellijke weerslag op de financiële prikkel om 
een baan te aanvaarden. Dit zijn de invoering van een belastingkrediet voor lage lonen, de 
verhoging van het tarief van 20 tot 25 pct. voor de eerste inkomensschijf in het barema voor de 
forfaitaire beroepskosten van loontrekkenden, en de invoering van een belastingkrediet voor 
kinderen ten laste voor gezinnen die niet van de fiscale volledige aftrek kunnen profiteren. Deze 
laatste maatregel werd reeds uitgelegd in punt 4.1.3.1.  
 
Het mechanisme van het belastingkrediet werd in januari 2005 afgeschaft, enerzijds omwille van 
de termijn van ontvangst van het bedrag (op het ogenblik van de belastingaanslag) en anderzijds 
omdat het effect van dit krediet op het nettoloon niet zichtbaar is omdat het versmelt met 
andere elementen van het belastingstelsel. Het is echter nuttig om er de werkingsprincipes van 
in herinnering te brengen, want vooral in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk gaat 
het om belangrijke prikkel. Het systeem van terugbetaalbaar belastingkrediet zoals dat in België 
werd ingevoerd verschilt echter van de belastingkredieten die in de Angelsaksische landen van 
toepassing zijn, zowel voor wat betreft het bedrag (dat in België lager is) als de begunstigde (in 
België is dat het individu, in de Angelsaksische landen het gezin). De individualisering van het 
belastingkrediet heeft als gevolg dat het voor de echtgenoot geen ontradend effect heeft. 
 

                                                 
81 We vermelden met name de verbreiding van de middelste inkomstenbelastingschijven, de afschaffing van de twee 

hoogste belastingschijven van 52,5 en 55 pct., de geleidelijke gelijkschakeling van de vrijgestelde aandelen van 
echtgenoten en alleenstaanden. 
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Het belastingkrediet wordt berekend op basis van het netto beroepsinkomen82 vóór toepassing 
van het huwelijksquotiënt en het aandeel van de meewerkende echtgenoot. Inkomsten uit 
deeltijdarbeid met een duur korter dan één derde van de normale werktijd, en inkomsten uit 
zelfstandige arbeid die wordt uitgeoefend als meewerkende echtgenoot komen niet in 
aanmerking. Het barema van het belastingkrediet wordt weergegeven in de onderstaande tabel, 
waarbij L1 en L2 respectievelijk de onder- en bovengrenzen van de inkomensschijven voorstellen. 
Het belastingkrediet werd geleidelijk ingevoerd vanaf aanslagjaar 2003 en moest, voordat tot 
afschaffing ervan besloten werd, volledig toegepast worden vanaf aanslagjaar 2005. Het 
basisbedrag van het belastingkrediet bedraagt 78 euro voor aanslagjaar 2003 (d.w.z. 90 euro 
volgens index 2003), 220 euro voor aanslagjaar 2004 (d.w.z. 260 euro volgens index 2003) en 
moest 440 euro bedragen voor aanslagjaar 2005 (d.w.z. 540 euro volgens index 2003). 
 
 
Tabel 22 Barema van het belastingkrediet 
 
(aanslagjaar 2004, in euro) 
 
Netto inkomensklassen, 
zonder indexering 

Netto inkomensklassen, 
met indexering (2003) 

Bedrag van het belastingkrediet 

0 tot 3.260 euro 0 tot 3.910 euro 0 euro 

3.260 tot 4.350 euro 3.910 tot 5.220 euro 260 euro * (R-L1)/(L2-L1) 

4.350 tot 10.880 euro 5.220 tot 13.050 euro 260 euro  

10.880 tot 14.140 euro 13.050 tot 16.960 euro 260 euro * (L2-R)/(L2-L1) 

14.140 euro en meer 16.960 euro en meer 0 
 
Bron: FOD Financiën (2004). 
 
 

4.1.4.1.3  Verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang 
 
De fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang geldt voor kinderen jonger dan drie 
jaar die ten laste zijn van de belastingplichtige. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moet de 
belastingplichtige beschikken over een beroepsinkomen of een vervangingsinkomen. Bovendien 
moeten de kosten voor kinderopvang betaald zijn aan een door de bevoegde instelling erkende, 
gesubsidieerde of gecontroleerde instelling (de daartoe bevoegde instelling voor de Vlaamse 
Gemeenschap is Kind en Gezin, voor de Franstalige Gemeenschap en de Executieve van de 
Duitstalige Gemeenschap is dat L'office de Naissance et de l'Enfance) of aan onafhankelijke 
crèches of onthaalmoeders die onder het toezicht staan van diezelfde bevoegde instelling. De 
aftrek van de kosten voor kinderopvang gebeurt verhoudingsgewijs op het inkomen van beide 
echtgenoten. 
 
De verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang gebeurde in twee 
fasen. Eerst en vooral werd voor aanslagjaar 2000 het maximum aftrekbare bedrag opgetrokken 
van 8,55 naar 11,16 euro per dag en per kind (11,20 euro volgens index 2003). Vervolgens werd 
vanaf aanslagjaar 2001 het aftrekbare percentage opgetrokken van 80 pct. tot 100 pct.83.  

                                                 
82 Forfaitair belaste belastingplichtigen mogen niet, geheel of gedeeltelijk, genieten van het belastingkrediet. 
83 Met behoud van het maximum aftrekbare bedrag. 
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4.1.4.2. Versterking van de sociale bescherming 
 
4.1.4.2.1  Aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de verhoogde kinderbijslag 
 
Zoals uitgelegd in punt 4.1.3.1 werd het recht op verhoogde kinderbijslag vóór 1 maart 2000 
opgeschort bij aanvaarding van een baan met een duur van meer dan 14 dagen. Als de 
werknemer opnieuw werkloos werd, dan moest hij bovendien opnieuw een wachtperiode van zes 
maanden doormaken. Deze twee maatregelen, die een zeer ontradend effect hebben, werden 
afgeschaft. Voortaan wordt het verlies van de verhoogde kinderbijslag uitgesteld aangezien de 
rechthebbende het aanvullende bedrag blijft ontvangen gedurende het lopende en het volgende 
kwartaal. Als de werknemer binnen zes maanden zijn baan verliest, krijgt hij bovendien 
onmiddellijk opnieuw recht op een verhoogde kinderbijslag. In het geval, ten slotte, waarin 
iemand voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden behalve die met betrekking tot de 
werkloosheidsduur en een baan aanvaardt, behoudt hij de reeds vervulde wachtperiode in zover 
het gaat om een baan met een duur korter dan 27 dagen. 
 
4.1.4.2.2  Betaling van aanvullende uitkeringen aan bepaalde categorieën van langdurige 

werklozen 
 
Sinds 1 juli 2000 kunnen uitkeringsgerechtige volledig werklozen die minimum één jaar werkloos 
zijn genieten van een mobiliteitstoeslag en een kinderopvangtoeslag (uitsluitend voor 
eenoudergezinnen) genieten als zij een baan van onbepaalde duur aanvaarden die ten minste 
halftijds is. Deze toeslagen, ten bedrage van 743,68 euro bruto84, zijn bedoeld om de directe 
kosten van een werkhervatting (gedeeltelijk) te dekken. Zij zijn cumuleerbaar maar mogen 
slechts eenmaal worden toegekend. 
 
De mobiliteitstoeslag wordt toegekend als de betrokkene een baan aanvaardt die omwille van de 
verplaatsingsduur niet als passend wordt beschouwd. Anders gezegd, de afstand tussen hun en 
werk bedraagt minstens 25 km en de totale verplaatsingsduur bedraagt meer dan 4 uur of 
betekent dat de betrokkene in totaal meer dan twaalf uur van huis weg is. 
 
De kinderopvangtoeslag wordt toegekend aan alleenstaande ouders met kinderlast85. 
 
Bovendien kunnen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 50 jaar en ouder sinds 
1 juli 2002 een maandelijkse forfaitaire toeslag van 165,62 euro ontvangen als ze het werk 
hervatten als loontrekkende of ambtenaar. Deze toeslag, de "werkhervattingstoeslag" genoemd, 
wordt bovenop het salaris toegekend voor een verlengbare periode van zes maanden. De toeslag 
is onafhankelijjk van het aantal werkuren, het salaris en het type arbeidsovereenkomst. Deze 
toeslag mag echter niet gecombineerd worden met de IGU. 
 
4.1.4.3. Beperking van de werkloosheidsuitkering 
 
4.1.4.3.1  Hervorming van de PWA en verschuiving van bepaalde activiteiten naar het stelsel 

van dienstencheques 
 
Deze hervorming, die in punt 4.1.1.1.4. werd besproken, leidt tot een beperking het type 
activiteiten dat in het kader van de PWA wordt verricht en waarmee uitkeringsgerechtigden een 
beperkt aanvullend inkomen van, doorgaans, 184,50 euro bovenop hun uitkering kunnen krijgen. 
Volgens bepaalde voorwaarden verschuiven de huishoudelijke activiteiten bij particulieren naar 
het systeem van de dienstencheques, dat in tegenstelling tot het PWA-stelsel, (gesubsidieerde) 
banen schept in het gewone arbeidscircuit. De uitzonderingen daargelaten, wordt bovendien de 
vrijstelling van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt niet meer toegestaan aan "PWA-werknemers" 

                                                 
84 Dit bedrag kan vooraf worden betaald. 
85 Deze toeslag kan ook worden toegekend bij co-ouderschap.  
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die minimum 180 uur presteren tijdens de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag tot 
vrijstelling, wat betekent dat de werkloze geen gepaste baan mag weigeren.  
 
4.1.4.3.2 Activering van het zoekgedrag naar werk 
 
De follow-upprocedure van het actieve zoekgedrag naar werk trad in werking op 1 juli 2004 en 
vervangt de schorsing voor langdurige werkloosheid (artikel 80). De procedure is alleen van 
toepassing voor werklozen die verplicht ingeschreven zijn als werkzoekenden. Het is de 
bedoeling de werkloze te volgen en hem actief te begeleiden bij zijn zoeken naar werk, door 
hem bijvoorbeeld een opleiding voor te stellen, hem werkervarings te laten opdoen of andere 
hulp te bieden. Om de Gewesten en de Gemeenschappen de kans te geven om een voldoende 
groot aanbod aan begeleiding te ontwikkelen voor alle werkzoekenden wordt de procedure 
geleidelijk aan ingevoerd. In een eerste fase, van juli 2004 tot juni 2005 gaat het enkel om 
werklozen jonger dan 30 jaar. Vervolgens wordt, vanaf juli 2005, de activering van het 
zoekgedrag naar werk uitgebreid naar werklozen jonger dan 40 jaar, en vanaf juli 2006 naar 
werklozen jonger dan 50 jaar.  
 
De follow-upprocedure van het actieve zoekgedrag naar werk bestaat erin dat de inspanningen 
die de werkloze heeft gedaan om werk te zoeken worden geëvalueerd via gesprekken die 
jaarlijks plaatsvinden. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 
werkloze (leeftijd, opleiding, bekwaamheid, sociale en familiale toestand, 
verplaatsingsmogelijkheden, mogelijke elementen voor discriminatie) en met de toestand van de 
arbeidsmarkt. Het eerste gesprek vindt plaats na 15 maanden werkloosheid, als de werkloze 
jonger is dan 25 jaar, of na 21 maanden werkloosheid, als de werkloze ouder is dan 25 jaar. 
Tijdens dit gesprek worden de inspanningen geëvalueerd die de werkloze in de loop van de 
voorgaande 12 maanden heeft gedaan. Bij voldoende inspanningen vindt er 12 maanden later 
een nieuw gesprek plaats. Indien de inspanningen daarentegen onvoldoende zijn, wordt er een 
actieplan voor de volgende 4 maanden aan de werkloze voorgesteld en vindt er na die periode 
van 4 maanden een tweede gesprek plaats. Als de werkloze het actieplan heeft nageleefd, wordt 
hij uitgenodigd voor een nieuw gesprek 12 maanden later. Als de werkloze het overeengekomen 
actieplan niet heeft nageleefd, dan krijgt hij een sanctie gedurende maximum 4 maanden. Deze 
sanctie bestaat uit een vermindering of een schorsing van zijn uitkeringen. Bovendien moet de 
werkloze zich er opnieuw toe verbinden de acties voorzien in een nieuw actieplan, dat hem voor 
de volgende 4 maanden wordt voorgesteld, te ondernemen. Daarna vindt er een derde gesprek 
plaats. Indien de werkloze zijn tweede actieplan heeft nageleefd, wordt de schorsing opgeheven 
en zal er een jaar later een nieuw gesprek plaatsvinden. Indien de werkloze zijn actieplan 
daarentegen niet heeft nageleefd, kan hij uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. Deze 
uitsluiting wordt evenwel voorafgegaan door een periode van 6 maanden waarin er een 
verminderde uitkering wordt uitbetaald wanneer het netto belastbare jaarinkomen van het gezin 
verminderd met de werkloosheidsuitkeringen van de betrokken persoon niet hoger is dan 
17.427,58 euro, verhoogd met 697,12 euro per persoon ten laste. 
 
Een evaluatie van de uitvoering van zulke follow-up van werkzoekenden wordt besproken in het 
eerste deel van dit Rapport dat de recente evoluties op de arbeidsmarkt behandelt. 
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4.2. OVERZICHT VAN FINANCIËLE WERKGELEGENHEIDSVALLEN 
 
Er werden twee benaderingen ontwikkeld om de financiële werkgelegenheidsvallen te meten. De 
eerste gaat uit van hypothetische personen en/of gezinnen: dit zijn analyses van typegevallen 
(OECD, 1996, 1999, 2002, 2004b en meer specifiek voor België bijvoorbeeld Cappi en Delvaux, 
1990; Defeyt, 1998; RVA, 2000; Valenduc, 2002; De Lathouwer en Bogaerts, 2002). De tweede, 
recentere benadering maakt gebruik van reële gegevens afkomstig van administratieve bronnen 
en/of van enquêtes (vb. Kyyrä, 1999; Gurgand en Margolis, 2001; Pedersen en Smith, 2001; 
D'Addio et al., 2003). Voor beide benaderingen vormt de berekening van de verhouding tussen de 
netto inkomens voor en na transitie het belangrijkste element. In de simulaties van typegevallen 
wordt het loon dat de uitkeringstrekker of inactieve zou kunnen verdienen bij werkhervatting 
arbitrair vastgesteld op het niveau van het minimumloon (of van de APW) of een percentage 
daarvan. In op reële gegevens gebaseerde studies daarentegen wordt de financiële prikkel tot 
werken voor mensen die een baan vinden, gemeten aan de hand van het werkelijk verdiende 
loon, of, voor mensen die niet aan het werk gaan, aan de hand van een geschat loon. De 
schatting van het loon dat iemand zou kunnen ontvangen als hij een baan vindt, gaat uit van 
observeerbare (vb. het opleidingsniveau) en niet observeerbare (vb. motivatie) individuele 
kenmerken. Studies die gebruik maken van micro-simulatiemodellen bevinden zich op de 
scheidingslijn tussen de twee vermelde methodes, aangezien ze uitgaan van een representatief 
staal van de gehele bevolking (reële individuen) maar een arbitrair loon toerekenen aan mensen 
die niet werken (vb. Laroque en Salanié, 1999; Immervoll en O'Donoghue, 2003). 
 
Momenteel zijn de meeste gegevens over financiële prikkels om aan het werk te gaan zowel voor 
België als voor andere landen afkomstig van de analyse van typegevallen. Ondanks het nut van 
dit soort analyses kunnen de verkregen resultaten alleen maar de gezinstypes identificeren die 
de grootste kans lopen om met een financiële val te worden geconfronteerd. Niets garandeert 
immers dat die mensen en/of gezinnen zich werkelijk in een val bevinden, aangezien geen 
rekening wordt gehouden met de houding inzake arbeidsaanbod, of met het loon dat 
daadwerkelijk aan het individu zou worden voorgesteld.  
 
Dit deel is als volgt gestructureerd. In een eerste deel worden de simulaties van typegevallen 
bekeken. Eerst wordt de gebruikte methodologie uitgelegd; vervolgens worden de resultaten 
gepresenteerd. Behandeld worden de overgang van een uitkeringstrekker en een inactieve naar 
voltijd- en naar deeltijdwerk, evenals de overgang van een deeltijdse naar een voltijdbaan. De 
vervangingsratio's die verkregen worden via het STASIM-model86, ontwikkeld door het Centrum 
voor Sociaal Beleid (CSB), hebben betrekking op de jaren 1999 en 2004. Dit laat toe de 
wijzigingen te belichten die zich ten gevolge van aanpassingen van het beleid hebben 
voorgedaan. Dit eerste deel sluit af met een bespreking van de beperkingen van dit soort 
analyses. Het tweede deel licht in het kort de resultaten van analyses op basis van reële 
individuen toe. 
 
4.2.1. Analyse van typegevallen 
 
4.2.1.1. Methodologie 
 
Zoals in deel 4.1 werd beschreven, is de financiële prikkel om een baan te zoeken en te 
aanvaarden, of in het algemeen om de arbeidsduur te verlengen, afhankelijk van een aantal 
parameters: de hoogte van de werkloosheidsuitkering of het leefloon, de fiscale en parafiscale 
behandeling van de inkomens en het opduiken of de verhoging van directe en indirecte kosten. 
Gelet op het hoge aantal denkbare situaties is een exhaustieve analyse onmogelijk. Derhalve 
moeten een aantal hypotheses gemaakt worden, met name inzake de samenstelling van het 
gezin en de hoogte van het loon en de sociale uitkeringen. Op grond van de gekozen hypotheses 
worden verschillende gezinscategorieën beschouwd. Vervolgens wordt voor elk gedefinieerd 
gezinstype berekend in welke mate het beschikbaar inkomen verandert als gevolg van een 

                                                 
86  Statisch Simulatiemodel. 
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toename van de arbeidstijd. Het betreft de onmiddellijke inkomensverandering op korte termijn. 
Hoe kleiner het netto inkomensverschil tussen de twee bestudeerde situaties, hoe groter het 
risico van een financiële val. Naar gewoonte wordt van een financiële val gesproken indien het 
beschikbaar inkomen met minder dan 15 pct. stijgt. (HRW, 1998). De vastlegging van een 
dergelijke drempel is noodzakelijk om de resultaten te kunnen interpreteren, ook al is die grens 
arbitrair en verschilt deze waarschijnlijk volgens het inkomen en van persoon tot persoon. 
 
4.2.1.2. Definitie van de typegevallen 
 
De simulaties van typegevallen berusten op een aantal hypothesen waarmee bij de interpretatie 
van de resultaten rekening moet worden gehouden. Deze hypothesen houden verband met de 
gezinssituatie, of er al dan niet kinderen zijn, kinderopvangkosten, de hoogte van het loon en 
van de werkloosheidsuitkeringen. 
 

1. Kinderen: er zijn twee kinderen, één van 6 jaar en één jonger dan 3 jaar 
(mogelijke kinderopvangkosten). 

2. Kinderopvangkosten: de kinderopvangkosten worden berekend op basis van de 
tarieven van Kind en Gezin en worden aangerekend aan eenoudergezinnen en aan 
tweeverdieners87, in verhouding tot de arbeidstijd (met inbegrip van PWA-
activiteiten). 

3. Loon: het beschouwde loonpeil gaat van 100 tot 200 pct. van het minimumloon, 
per schijf van 10 pct. Het minimumloon is gelijk aan het GGMMI van een 
werknemer ouder dan 22 jaar met ten minste 12 maanden anciënniteit, waaraan 
vakantiegeld (1.318,94 euro voor het jaar 2004) toegevoegd is. Voor gezinnen met 
twee inkomens waar de partner werkt, wordt verondersteld we dat deze laatste 
een loon krijgt dat 130 pct. bedraagt van het minimumloon. 

4. Werkloosheidsuitkeringen: de werklozen zijn meer dan één jaar werkloos en zijn 
jonger dan 50 jaar (geen anciënniteitstoeslag). De berekeningen worden gemaakt 
voor de maximale en minimale uitkeringen van de tweede uitkeringsperiode. De 
maximale uitkering verwijst naar een vroeger brutoloon van 1.676,13 euro 
(1 oktober 2004), wat overeenkomt met ongeveer 130 pct. van het minimumloon. 
Het toerekenen van het minimumloon aan mensen die de maximale 
werkloosheidsuitkering ontvangen, veronderstelt dat het loon bij werkhervatting 
lager is dan het loon dat verdiend werd vóór de werkloosheid. Daarvoor kunnen 
verschillende redenen zijn, o.a. een hoge anciënniteit, speciale vaardigheden in 
de baan die aan de werkloosheidsperiode voorafging en die in de huidige baan niet 
meer kunnen worden toegepast, of negatieve discriminatie van de kant van de 
werkgevers. Voor samenwonenden met gezinslast wordt ook de forfaitaire 
uitkering (derde uitkeringsperiode) in aanmerking genomen. Wanneer het 
gezinsinkomen uit twee werkloosheidsuitkeringen bestaat, wordt bovendien 
verondersteld dat de werklozen de forfaitaire uitkering voor bevoorrechte 
samenwonenden ontvangen. 

 
In totaal worden acht gezinstypes beschouwd; zij kunnen, afhankelijk van het aantal inkomens, 
in twee grote categorieën worden opgesplitst. 
 
 Eenverdienergezinnen: 

- alleenstaanden, 
- koppel met één inkomen zonder kinderen ten laste, 
- koppel met één inkomen met kinderen ten laste (geen kinderopvangkosten), 
- eenoudergezinnen met kinderen ten laste, zonder kinderopvangkosten, 
- eenoudergezinnen met kinderen ten laste en kinderopvangkosten. 

 

                                                 
87 Tenzij het gaat om een gezin met twee werklozen. 
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 Tweeverdienersgezinnen: 
- tweeverdieners zonder kinderen ten laste, 
- tweeverdieners met kinderen ten laste, zonder kinderopvangkosten, 
- tweeverdieners met kinderen ten laste en kinderopvangkosten. 

 
Voor tweeverdieners is het aantal mogelijke combinaties groter dan voor eenverdieners omdat 
het afhangt van de arbeidsmarktsituatie van de twee partners (inactief, werkloos, aan het werk). 
Wij zullen ons evenwel beperken tot de gezinstypes beschreven in de punten A.2. en B (zie 
verder). 
 
 
Representativiteit van de gebruikte typegevallen 
 
De meest recente beschikbare gegevens over de samenstelling van de werklozenpopulatie naar 
gezinstype dateren uit de Panel Survey Belgian Households (PSBH) van 1998. Alhoewel deze 
gegevens dus enigszins gedateerd zijn, beschrijven ze een eerder structureel fenomeen. 
Verondersteld kan dan ook worden dat het belang van de verschillende gezinstypes sindsdien niet 
wezenlijk is veranderd. 
 
 
Werklozen en bevolking van 18 tot 65 jaar: opsplitsing naar gezinssamenstelling, in 1998 
 
(procenten van het totaal) 
 

 Werklozen p.m. Bevolking van 
18 tot 65 jaar 

   
Alleenstaande 13,4 10,0 
Eenoudergezin 9,8 4,9 
Koppel met één inkomen, met kinderen 15,5 20,1 
Koppel met één inkomen, zonder kinderen 8,9 10,9 
Tweeverdienersgezin met kinderen 24,9 29,3 
Tweeverdienersgezin zonder kinderen 11,3 10,8 
Overige samengestelde gezinnen 16,4 14,1 

 
Bron: PSBH. 
 
 

Voor bijna de helft van de werklozen is de werkloosheidsuitkering het enige inkomen; het betreft 
de alleenstaanden, de éénoudergezinnen en de koppels met één inkomen. Binnen die laatste 
groep, die ongeveer een kwart van de werklozen betreft, zijn de gezinnen met kinderen 
duidelijk talrijker dan die zonder kinderen. Zowat 13 pct. van de werklozen zijn alleenstaand en 
ongeveer 10 pct. leeft in een éénoudergezin. 
 
Meer dan een derde van de Belgische werklozen maakte in 1998 deel uit van een 
tweeverdienersgezin. Voor een kwart van de werklozen betrof het een tweeverdienersgezin met 
kinderen. 
 
Vermeldenswaard is ook dat meer dan 16 pct. van de werklozen niet in een van de 
bovenvermelde categorieën kan worden ondergebracht. In deze overige samengestelde gezinnen 
zijn er meerdere inkomens aanwezig, zoals van werkende kinderen of van overige gezinsleden 
die over een eigen inkomen beschikken. 
 
Vooral alleenstaanden en éénoudergezinnen zijn, in vergelijking met hun aandeel in de totale 
bevolking van 18 tot 65 jaar, oververtegenwoordigd in de werklozenpopulatie. De (eenverdiener- 
en tweeverdieners-)gezinnen met kinderen, daarentegen, zijn relatief ondervertegenwoordigd in 
de werkloosheid. 
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4.2.1.3. Berekening van het beschikbaar inkomen 
 
Het beschikbaar inkomen van de verschillende gedefinieerde gezinstypes wordt op jaarbasis 
berekend voor het gezin als geheel. De bedragen die op 1 januari van toepassing zijn, worden 
voor een volledig jaar geëxtrapoleerd.  
 
Het beschikbaar gezinsinkomen wordt als volgt berekend88: 
 jaarlijks bruto inkomen 
 - werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid 
 + bruto inkomensgarantie-uitkering of socio-professionele integratiepremie 
 - belastingen (inclusief belastingaftrek voor kinderen ten laste en kinderopvangkosten) 
 - gemeentebelasting89 
 - bijzondere socialezekerheidsbijdrage 
 + (verhoogde) kinderbijslag 
 - kinderopvangkosten 
 = beschikbaar inkomen 
 
Om praktische redenen worden in het door het CSB berekende beschikbaar inkomen niet alle 
directe en indirecte kosten die verband houden met de werkhervatting in aanmerking 
genomen90. Zo wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met vervoerkosten, hogere 
tegemoetkomingen in de gezondheidszorg en sociale tarieven voor gas, elektriciteit, telefoon en 
openbaar vervoer. Aangezien de toewijzingsregels verschillen van OCMW tot OCMW, is de 
aanvullende financiële steun (bijvoorbeeld het aanvullende bedrag voor woonkosten) voor wie 
een leefloon ontvangt, niet in de berekening opgenomen. 
 
Zoals eerder vermeld, is het bedrag van de kinderopvangkosten gebaseerd op de tarieven van 
Kind en Gezin. In België wordt de vraag naar kinderopvang echter niet volledig door het aanbod 
van overheidswege gedekt. Sommige gezinnen moeten een beroep doen op diensten uit de 
particuliere sector, die voor hun tarieven geen rekening houden met het gezinsinkomen en die 
doorgaans duurder zijn dan de openbare kinderopvang. 
 
Gelet op deze diverse factoren moet de financiële winst die het gevolg is van de overgang van 
een sociale uitkering of inactiviteit naar werk, of algemener van de toename van de arbeidstijd, 
als een maximum worden geïnterpreteerd, dat wellicht hoger ligt dan de werkelijke 
inkomensstijging.  
 
4.2.1.4. Resultaten 
 
Er worden vier soorten transities geanalyseerd: 

A)  de overgang van werkloosheid naar een voltijdse of deeltijdse baan (werkloosheidsval), 
B)  de overgang van inactiviteit naar een voltijdse of deeltijdse baan (inactiviteitsval), 

waarbij een eenverdiener- een tweeverdienersgezin wordt, 
C) de overgang van een leefloon naar een voltijdse of deeltijdse baan 

(vergoede-inactiviteitsval), 
D)  de overgang van deeltijd- naar voltijdwerk voor deeltijdwerkers met behoud van rechten 

en IGU en voor leefloontrekkers met socio-professionele integratiepremie (armoedeval). 
 

                                                 
88 Het CSB hanteert een ander concept van beschikbaar inkomen dan de OESO, in die zin dat de OESO geen rekening 

houdt met kinderopvangkosten. Bovendien is het beschouwde loon hoger bij de OESO. De OESO gebruikt immers het 
loon van de gemiddelde arbeider in de verwerkende nijverheid (APW) of 2/3e daarvan, wat respectievelijk ongeveer 
220 en 150 pct. van het GGMMI is. 

89 Hypothetisch opgenomen aan 7 pct. 
90 Niet meer overigens dan door de OESO in haar eigen berekeningen. 
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Voor deeltijdwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen een halftijdse baan en een baan die 
één derde van de voltijdse arbeidstijd in beslag neemt91. 
 
Voor sommige gezinstypes wordt het effect weergegeven van PWA-werkuren op de financiële 
prikkel om een voltijdse of deeltijdse baan te aanvaarden. 
 
Voor elke transitie worden drie indicatoren berekend: het absolute inkomensverschil, het 
relatieve inkomensverschil (in procenten van het initiële inkomen) en de vervangingsratio. 
 
De resultaten worden geïnterpreteerd ten opzichte van een groeidrempel van 15 pct. van het 
beschikbaar inkomen, wat overeenkomt met een netto vervangingsratio van 86,96 pct.92 
 
Telkens worden de recentste resultaten (dit is voor 2004) weergegeven, maar ook die van 1999. 
Dat jaar ging immers vooraf aan de uitvoering van een reeks maatregelen die beoogden het 
verschil tussen het netto inkomen uit arbeid en uit niet-arbeid groter te maken (maatregelen 
besproken in punt 4.1.4.93). 
 
Met sommige van die maatregelen wordt rekening gehouden in de analyses van de typegevallen: 

- de verlaging van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid, voor de lage lonen; 
 
 
Tabel 23 Vermindering van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid, toegepast op de 

simulaties m.b.t. 2004, barema's geldig van 1 juni 2003 tot 30 september 2004 
 
Voltijds maandelijks referteloon (L) Basisbedrag van de vermindering, bedienden 
L ≤ 1.194,03 EUR 95,00 EUR 
1.194,03 EUR < L ≤ 1.539,30 EUR 95,00 EUR - (0,2751 * (L - 1.194,03 EUR)) 
L > 1.539,30 EUR 0 
 
Bron: FOD Financiën. 
 
 

- de hervorming van de personenbelasting: 
o de invoering van een belastingkrediet voor lage lonen; de op de simulaties voor 

2004 toegepaste barema's waren oorspronkelijk voorzien voor de inkomsten van 
2004; 

o de verhoging van 20 tot 25 pct. van de aftrek van forfaitaire beroepskosten in de 
eerste belastingschijf; deze kosten worden evenwel beperkt tot maximum 
3.050 euro; 

 
 
  Tabel 24 Barema's voor de aftrek van forfaitaire beroepskosten, toegepast op de  
  simulaties m.b.t. 2004 

 
Bruto belastbaar inkomen (I) Aftrekpercentage 
I ≤ 4.570 EUR 25 pct. 
4.570 EUR < I ≤ 9.080 EUR 10 pct. 
9.080 EUR < I ≤ 15.110 EUR 5 pct. 
I > 15.110 EUR 3 pct. 
 
Bron: FOD Financiën. 

 
 

                                                 
91 Wat in de modelvorming van het CSB overeenkomt met 32 pct. van een voltijdbaan. 
92 Stel dat InkA en InkB respectievelijk het netto inkomen van de begin- en eindsituatie voorstellen, bijvoorbeeld 

werkloosheid en werk. De relatieve verandering van het netto inkomen (VNI) wordt dan gedefinieerd als: (InkB/InkA – 
1)*100. De netto vervangingsratio (NVR) wordt gedefinieerd als: (InkA/InkB)*100. Na substitutie wordt 
VNI=(10.000/NVR)-100, wat NVR = 86,96 geeft voor VNI = 15.  

93  De Lathouwer en Bogaerts (2002) berekenen de totale en afzonderlijke impact van deze verschillende maatregelen 
op basis van de inkomsten van 2001. Zij gaan uit van de hypothese dat deze maatregelen al volledig van toepassing 
zijn op de inkomsten van 2001, terwijl de belastinghervorming in werkelijkheid geleidelijk werd ingevoerd gedurende 
de aanslagjaren 2002 tot 2005. 
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o de verhoging van de belastingaftrek voor gehuwde paren tot tweemaal de 
belastingaftrek toegestaan aan alleenstaanden (bedrag van 5.660 euro voor 
2004); 

o de invoering van een terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste 
voor een maximaal bedrag van 350 euro voor 2004; 

o de toekenning van een bijkomende belastingaftrek aan eenoudergezinnen (voor 
een bedrag van 1.200 euro voor 2004). 

 
Het belastingkrediet werd op 1 januari 2005, met terugwerkende kracht voor de inkomsten van 
2004, echter afgeschaft en vervangen door het systeem van de werkbonus. Ook al bestond het 
belastingkrediet hierdoor niet meer voor de inkomsten van 2004, toch werd beslist het op te 
nemen in de hier gepresenteerde berekeningen. Met de uitgevoerde simulaties werd immers 
beoogd de financiële situatie te beoordelen van iemand die in 2004 een overgang maakte, toen 
het belastingkrediet nog bestond en het dan ook rationeel was om bij de beslissing rekening te 
houden met de gevolgen ervan op het netto inkomen. 
 
Daarentegen werden het eenmalige aanvullende bedrag voor kinderopvang ten behoeve van 
eenoudergezinnen en het tijdelijke behoud van de verhoogde kinderbijslag voor het lopende 
kwartaal en het op de overgang volgende kwartaal niet opgenomen in de berekeningen.  
 
De verandering van de indicatoren tussen 1999 en 2004 valt evenwel niet uitsluitend toe te 
schrijven aan de invoering van maatregelen ter versterking van de financiële prikkels om aan het 
werk te gaan. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen werd immers ook opgetrokken, meer 
bepaald voor alleenstaande werklozen, zoals de onderstaande tabel aantoont94.  
 
 
Tabel 25 Bedrag van werkloosheidsuitkeringen geldig op 1 januari 1999 en 2004 
 
(euro) 
 

 1999 2004 
Toename, in procenten,  

tussen 1999 en 20041 

 Min Max Min Max Min Max 

       

Samenwonende met gezinslast 759,25 864,95 860,08 1005,68 13,28 16,27 

       

Alleenstaande (2de periode) 543,33 605,21 722,54 837,98 32,98 38,46 

       

Samenwonende (derde periode)      

     gewoon 323,55 381,68 17,97 

     bevoorrecht 431,19 500,76 16,14 
 
Bron: RVA. 
1  Inclusief de aanpassingen die voortvloeien uit de indexering van de uitkeringen. 
 
 

                                                 
94 Voor alleenstaanden werd de uitkering na 12 maanden opgetrokken van 45 tot 50 pct. van het vroegere inkomen 

(1 januari 2002). 
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A. Overgang van langdurige werkloosheid naar werk 
 
Eerst worden de resultaten voor eenverdienergezinnen weergegeven (alleenstaanden, 
eenoudergezinnen, koppels met één inkomen) en daarna die voor tweeverdienersgezinnen.  
 
 
A.1. Eenverdienergezinnen 
 
A.1.1. Overgang naar voltijdwerk 

 
De onderstaande tabel vat de financiële gevolgen samen van een voltijdse werkhervatting in 
vergelijking met werkloosheid op basis van de maximale en minimale uitkeringen, voor de jaren 
1999 en 2004. Een uitvoeriger beschrijving van deze gevolgen wordt gegeven in tabellen 1 tot 5 
van de bijlage. 
 
 
Tabel 26 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van werkloosheid naar 

voltijdwerk voor eenverdienergezinnen 
 
(procenten) 
 
 2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
Maximale uitkering       
Alleenstaande 26 54 88 41 88 129 
Eenouder, met kinderopvangkosten 5 21 41 -4 20 39 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 8 26 38 4 29 51 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 14 33 58 9 39 64 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 23 50 82 11 50 82 
       
Minimale uitkering       
Alleenstaande 47 79 118 57 110 155 
Eenouder, met kinderopvangkosten 18 37 59 6 32 53 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 22 42 55 14 42 66 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 28 49 77 21 54 81 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 44 75 113 27 71 108 
 
Bron: CSB. 
 
 

De financiële vallen gekoppeld aan de overgang van werkloosheid naar voltijdwerk zijn beperkt. 
Met een baan tegen het minimumloon krijgen alleen koppels met één inkomen en met kinderen 
ten laste en eenoudergezinnen te maken met een onvoldoende stijging van het inkomen, op 
voorwaarde dat ze voordien een maximale werkloosheidsuitkering genoten. Het gebrek aan een 
financiële prikkel houdt verband met het verlies van de verhoogde kinderbijslag. 
 
Voor koppels met één inkomen met kinderen ten laste ligt de toename van het inkomen bij het 
minimumloon iets lager dan de grens van 15 pct. Deze drempel wordt echter overschreden vanaf 
een loon dat equivalent is met 110 pct. van het minimumloon. 
 
De financiële prikkel is nog kleiner voor eenoudergezinnen, ook als ze geen kinderopvangkosten 
moeten betalen. Dit hangt samen met het feit dat eenoudergezinnen uiteraard niet profiteren 
van het huwelijksquotiënt waarmee koppels met één inkomen een gedeelte van het inkomen 
fictief kunnen toerekenen aan de inactieve partner. Voor eenoudergezinnen die een maximale 
werkloosheidsuitkering ontvangen, houdt de overgang naar voltijdwerk tegen het minimumloon 
een inkomenswinst in van 5 of 8 pct., naargelang ze al dan niet kinderopvangkosten moeten 
betalen. Een voltijdse baan wordt voor hen financieel pas interessant vanaf respectievelijk 140 
en 120 pct. van het minimumloon. 
 
Voor de minimale uitkering ligt de winst, ongeacht het loon en het gezinstype, hoger dan 15 pct. 
van het inkomen. De financiële val die in 1999 bestond voor eenoudergezinnen die een baan 
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tegen het minimumloon aanvaardden, is gesloten, aangezien er voor hen in 2004 een 
inkomenswinst van ongeveer 20 pct. werd opgetekend. 
 
 
Grafiek 17 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk voor een eenoudergezin met 

kinderopvangkosten en de maximale werkloosheidsuitkering 
 
(procenten, tenzij anders vermeld) 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 

 
 

Ook al blijft de financiële prikkel, uitgaande van een maximale uitkering, onvoldoende voor 
sommige koppels met één inkomen en voor eenoudergezinnen, toch is de financiële stimulans om 
voltijdwerk tegen betaling van het minimumloon te aanvaarden in vergelijking met 1999 sterker 
geworden, waarbij het financieel verlies dat eenoudergezinnen met kinderopvangkosten leden, is 
uitgevlakt.  
 
Ten opzichte van 1999 is het inkomen uit arbeid ook gestegen voor gezinstypes die weinig of niet 
geconfronteerd werden met financiële vallen. Sommige van de getroffen maatregelen betreffen 
immers niet alleen de gezinnen die zich het meest waarschijnlijk in een financiële 
werkloosheidsval bevinden. Alleen voor de alleenstaanden werd de inkomenswinst tussen 1999 
en 2004 kleiner, als gevolg van de stijging van hun werkloosheidsuitkeringen op 1 januari 2002. 
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A.1.2. Overgang naar deeltijdwerk 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële gevolgen van een deeltijdse 
werkhervatting (halftijds en aan 32 pct.) in vergelijking met werkloosheid met maximale en 
minimale uitkeringen, voor de jaren 1999 en 2004. Een uitvoeriger beschrijving van deze 
effecten wordt gegeven in tabellen 6 tot 10 van de bijlage. 
 
 
Tabel 27 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van werkloosheid naar 

deeltijdwerk voor eenverdienergezinnen 
 
(procenten) 
 
 2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
DEELTIJDWERK 50 PCT.       
Maximale uitkering       
Alleenstaande 17 18 26 18 25 41 
Eenouder, met kinderopvangkosten 14 15 19 9 13 18 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 16 17 21 13 18 23 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 17 16 20 14 16 22 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 21 18 23 14 14 20 
       
Minimale uitkering       
Alleenstaande 23 26 39 22 31 57 
Eenouder, met kinderopvangkosten 19 22 27 12 17 24 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 20 23 30 17 22 29 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 20 18 27 15 18 27 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 28 25 36 18 19 27 
       
DEELTIJDWERK 32 PCT.       
Maximale uitkering       
Alleenstaande 16 13 17 16 18 23 
Eenouder, met kinderopvangkosten 12 11 14 9 10 13 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 14 12 16 11 13 16 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 14 14 15 13 14 14 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 19 17 18 15 14 14 
       
Minimale uitkering       
Alleenstaande 20 17 23 18 21 28 
Eenouder, met kinderopvangkosten 16 16 20 11 13 17 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 17 16 21 14 16 20 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 17 16 17 15 15 16 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 24 22 24 18 18 18 
 
Bron: CSB. 
 
 

In het algemeen is de winst gekoppeld aan een overgang naar deeltijdwerk minder hoog dan die 
van een overstap naar een voltijdse baan. Dat geldt nog meer als het gaat om een 32 pct.-baan 
en als de werkloze voordien een maximale uitkering ontving. 
 
Net zoals bij de overgang naar een voltijdbaan worden koppels met één inkomen en met 
kinderen ten laste en eenoudergezinnen die een maximale uitkering ontvangen het minst 
gestimuleerd om van werkloosheid over te stappen naar een deeltijdbaan, en vooral naar een 
32 pct.-baan. Vertrekkend van de maximale uitkering, leidt de aanvaarding van een 32 pct.-baan 
tegen het minimumloon tot een inkomenswinst van 14 pct. voor koppels met kinderen ten laste 
en voor eenoudergezinnen die geen kinderopvangkosten moeten betalen en van 12 pct. voor 
eenoudergezinnen met kinderopvangkosten. 
 
Wat de transitie naar een halftijdse baan betreft, worden alleen de eenoudergezinnen met een 
inkomenswinst van iets minder dan 15 pct. geconfronteerd. Voor de andere typegezinnen die een 
maximale uitkering ontvangen, blijft de inkomenstoename onder 20 pct. tot een loonniveau dat 
50 pct. hoger ligt dan het minimumloon. 
 
Ook al krijgen koppels met één inkomen en met kinderen ten laste en eenoudergezinnen weinig 
financiële prikkels, toch levert de aanvaarding van een deeltijdbaan tegen een loon dichtbij het 
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minimumloon, vertrekkend vanuit de situatie met (één) maximale werkloosheidsuitkering, meer 
op dan de aanvaarding van een voltijdse betrekking. Dit hangt samen met de 
inkomensgarantie-uitkering (IGU). Ter herinnering biedt de IGU een werknemer die een 
deeltijdbaan aanvaardt terwijl hij eigenlijk een voltijdbaan wil, een inkomen dat hoger ligt dan 
wat hij zou gekregen hebben bij volledige werkloosheid, en dit onafhankelijk van de hoogte van 
het salaris en de arbeidsduur95. Het bedrag van de IGU is gelijk aan de som van, enerzijds, het 
verschil tussen de referte-uitkering en het nettoloon en, anderzijds, een forfaitaire toeslag 
afhankelijk van de gezinssituatie. Bij eenzelfde nettoloon is het bedrag van de IGU hoger 
naarmate de referte-uitkering en/of het aanvullende bedrag hoger is. Zoals in punt 4.1.1.1.3. 
werd uitgelegd, is de toeslag die aan een gezinshoofd wordt toegekend hoger dan die voor een 
alleenstaande, en is die op zijn beurt weer hoger is dan die voor een samenwonende. Parallel 
daarmee zijn de werkloosheidsuitkeringen voor gezinshoofden hoger dan voor alleenstaanden en 
samenwonenden. 
 
Omdat de IGU bovendien afneemt naarmate het nettoloon stijgt, verschilt het inkomen slechts 
weinig in functie van het verdiende loon. Dat een stijging van het loon weinig gevolgen heeft, is 
duidelijk zichtbaar voor een 32 pct.-baan. Bijvoorbeeld: voor een koppel met één inkomen en 
kinderen ten laste gaat de inkomenswinst, uitgaand van de maximale werkloosheidsuitkering, 
van 14 pct. bij het minimumloon naar 15 pct. bij het dubbele van dit loonpeil. Deze winst 
bedraagt 14 à 16 pct. voor een eenoudergezin zonder kinderopvangkosten en 12 tot 14 pct. voor 
een eenoudergezin met kinderopvangkosten. De IGU ontmoedigt ook de deeltijdwerker met 
behoud van rechten om meer te gaan werken. Voor lage lonen is de opbrengst van een halftijdse 
baan immers nauwelijks hoger dan die van een 32 pct.-baan. 
 
In vergelijking met 1999 is de winst afkomstig van de overgang naar een deeltijdbaan voor alle 
gezinstypes licht gestegen, maar in verhouding minder dan de winst ten gevolge van de overstap 
naar voltijdwerk.  
 
 

                                                 
95 Zoals uitgelegd in punt 4.1.1.1.3 moet het loon echter lager zijn dan het GGMMI en mag de arbeidsduur niet meer 

zijn dan 80 pct. van een voltijdbaan. 
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Grafiek 18 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk voor een eenoudergezin met 
kinderopvangkosten en de maximale werkloosheidsuitkering 

 
(procenten, tenzij anders vermeld) 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 
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A.2. Tweeverdienersgezinnen 
 
Het aantal mogelijke typegevallen ligt heel wat hoger indien in het betreffende gezin twee 
inkomens worden verdiend. In dit deel wordt de overgang beschouwd van de ene partner van 
werkloosheid naar (deeltijds of voltijds) werk, terwijl de andere partner hetzij aan het werk, 
hetzij eveneens werkloos is.  
 
Indien de partner werkt, krijgt hij per hypothese een loon dat 130 pct. van het minimumloon 
bedraagt. Voor de partner die de overgang maakt van werkloosheid naar werk worden in dat 
geval drie uitkeringsniveaus beschouwd: de maximale uitkering (2e periode), de minimale 
uitkering (2e periode) en de forfaitaire uitkering (3e periode). Indien het gezin daarentegen 
initieel samengesteld is uit twee werklozen, wordt enkel het geval van de derde 
uitkeringsperiode gesimuleerd96. 
 
Vooreerst wordt de overgang van werkloosheid naar voltijdwerk onder de loep genomen, gevolgd 
door die naar deeltijdwerk. 
 
A.2.1 Overgang naar voltijdwerk 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van de ene partner van werkloosheid naar een 
voltijdse baan is, voor de jaren 1999 en 2004, opgenomen in de onderstaande tabel. Een meer 
uitgebreide beschrijving van de financiële impact van een dergelijke overgang is opgenomen in 
de tabellen 11 tot 15 van de bijlage. 
 
Op basis van de in 2004 geldende regelgeving houdt de overgang naar een voltijdbaan een 
voldoende inkomensstijging in voor alle gezinstypes, zelfs indien de transitie kinderopvangkosten 
meebrengt. In 1999 was dat niet het geval indien de betrokkene de maximale 
werkloosheidsuitkering ontving en ging werken tegen het minimumloon. Toch dient aangestipt 
dat de drempel van 15 pct. netto-inkomenstoename nog steeds nauwelijks wordt overschreden. 
 
Indien de partner werkt, doet de overgang van werkloosheid met maximale uitkering naar 
werken tegen het minimumloon het inkomen met 25 pct. stijgen voor de gezinnen zonder 
kinderen ten laste en met 16 pct. voor de gezinnen met kinderen ten laste en 
kinderopvangkosten. Puur mechanisch is de inkomenstoename groter naarmate de beschouwde 
werkloosheidsuitkering geringer is. Zo is de stijging, indien de werkloze initieel de forfaitaire 
uitkering ontvangt, respectievelijk 37 en 25 pct. voor gezinnen zonder kinderen ten laste en voor 
gezinnen met kinderen en kinderopvangkosten. 
 

                                                 
96 Met andere woorden wordt verondersteld dat de twee partners de forfaitaire uitkering ontvangen van bevoorrechte 

samenwonenden. 
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Tabel 28 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van werkloosheid naar 
voltijdwerk in gezinnen met twee inkomens 

 
(procenten) 
 
  2004 p.m. 1999 

 
Procenten van het 

minimumloon 
Procenten van het 

minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
         
Partner is aan het werk1         
Maximale uitkering2         
Geen kinderen ten laste 25 38 54 24 44 62 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 21 32 46 20 37 52 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 16 26 38 14 28 43 
         
Minimale uitkering2         
Geen kinderen ten laste 31 44 62 26 46 64 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 26 37 52 22 39 54 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 21 31 44 15 30 45 
         
Forfaitaire uitkering2         
Geen kinderen ten laste 37 51 70 31 51 70 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 30 42 58 25 42 58 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 25 36 49 19 34 49 
         
Partner is werkloos3,4         
Geen kinderen ten laste 52 72 104 40 70 103 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 34 50 74 30 54 80 
 
Bron: CSB. 
1 Per hypothese verdient de partner 130 pct. van het minimumloon. 
2 Initiële werkloosheidsuitkering voor de persoon die de overgang maakt van werkloosheid naar werk. 
3 Aangezien ook na de beschouwde transitie nog één persoon werkloos blijft, wordt verondersteld dat de eventuele kinderen thuis 

kunnen worden opgevangen, waardoor het typegeval van kinderen ten laste met kinderopvangkosten niet is opgenomen. 
4 De beide partners krijgen de forfaitaire uitkering. 
 

 

Indien de partner eveneens werkloos is, vertaalt de aanvaarding van een baan tegen het 
minimumloon zich in een nog grotere inkomenstoename: zonder, respectievelijk met kinderen 
ten laste en kinderopvangkosten beloopt de stijging in dat geval 52 en 34 pct. 
 
In vergelijking met 1999 is de inkomenswinst bij transitie naar een voltijdbaan licht toegenomen 
voor lonen die in de buurt liggen van het minimumloon. 
 
A.2.2 Overgang naar deeltijdwerk 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van de ene partner van werkloosheid naar een 
deeltijdse baan is, voor de jaren 1999 en 2004, opgenomen in de onderstaande tabel. Een meer 
uitgebreide beschrijving van de financiële impact van een dergelijke overgang is opgenomen in 
de tabellen 16 tot 20 van de bijlage. Voor de gezinnen waarin de beide partners initieel werkloos 
zijn, wordt enkel de overgang naar een halftijdse baan geanalyseerd97. 
 
Zelfs indien de inkomenswinst sinds 1999 licht toegenomen is, blijft de transitie van 
werkloosheid naar een deeltijdbaan problematisch vanuit financieel oogpunt. 
 

                                                 
97 Omwille van technische redenen kan het STASIM-model voor dit gezinstype de IGU niet berekenen bij transitie naar 

een deeltijdbaan tegen 32 pct. 
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Tabel 29 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van werkloosheid naar 

deeltijdwerk in gezinnen met twee inkomens 
 
(procenten) 
 
  2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
DEELTIJDWERK 50 PCT.         
         
Partner is aan het werk1         
Maximale uitkering2         
Geen kinderen ten laste 10 13 22 8 14 24 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 9 11 18 6 12 20 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 6 8 16 3 8 16 
         
Minimale uitkering2         
Geen kinderen ten laste 11 17 28 7 16 26 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 10 15 23 6 13 22 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 7 12 21 2 9 18 
         
Forfaitaire uitkering2         
Geen kinderen ten laste 14 23 34 9 20 31 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 11 19 28 7 16 25 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 8 16 25 3 12 21 
         
Partner is werkloos3, 4         
Geen kinderen ten laste 5 25 46 -4 20 40 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten -2 14 29 -8 14 30 
         
DEELTIJDWERK 32 PCT.5         
         
Partner is aan het werk1         
Maximale uitkering2         
Geen kinderen ten laste 8 8 11 6 7 10 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 7 7 10 5 6 9 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 5 5 8 2 3 6 
         
Minimale uitkering2         
Geen kinderen ten laste 8 9 13 5 7 11 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 8 8 11 4 6 9 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 5 6 9 2 3 7 
         
Forfaitaire uitkering2         
Geen kinderen ten laste 8 11 18 5 8 15 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 6 8 14 4 7 12 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 4 6 13 1 4 9 
 
Bron: CSB. 
1 Per hypothese verdient de partner 130 pct. van het minimumloon. 
2 Initiële werkloosheidsuitkering voor de persoon die de overgang maakt van werkloosheid naar werk. 
3 Aangezien ook na de beschouwde transitie nog één persoon werkloos blijft, wordt verondersteld dat de eventuele kinderen thuis 

kunnen worden opgevangen, waardoor het typegeval van kinderen ten laste met kinderopvangkosten niet is opgenomen. 
4 De beide partners krijgen de forfaitaire uitkering. 
5 Voor de gezinnen waarin de beide partners initieel werkloos zijn, kan de transitie naar een deeltijdbaan aan 32 pct. om technische 

redenen niet berekend worden door STASIM. 
 
 

Voor de gezinnen waarin de partner werkt, leidt de aanvaarding van een deeltijdbaan tegen het 
minimumloon tot een inkomenstoename die minder dan 15 pct. bedraagt. Indien het een 
halftijdse job betreft en initieel de maximale uitkering werd verkregen, wordt de drempel van 
15 pct. voor gezinnen zonder kinderen ten laste slechts overschreden vanaf 170 pct. van het 
minimumloon, vanaf 180 pct. voor gezinnen met kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 
en vanaf het dubbele van het minimumloon voor gezinnen met kinderen en kinderopvangkosten. 
 
De inkomensstijgingen vallen nog beperkter uit indien de werkloze overgaat naar een deeltijdse 
baan aan 32 pct. In dat geval blijft de inkomenswinst, zelfs bij een loon van 200 pct. van het 
minimumloon, onder de 15 pct.98 
 

                                                 
98 Met uitzondering van een gezin zonder kinderen ten laste waarin de werkloze initieel een forfaitaire uitkering 

ontvangt. 
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Aangezien de IGU afneemt naarmate het nettoloon stijgt, varieert het netto inkomen nauwelijks 
in functie van de hoogte van het verdiende loon; dat is het geval tot het loonniveau waarop de 
IGU verdwijnt. Naast de gezinssituatie hangt het bedrag van de IGU ook af van de omvang van de 
referte-werkloosheidsuitkering. Indien initieel de maximale uitkering werd verkregen, ontvangt 
de deeltijdwerker met behoud van rechten een IGU tot 150 pct. van het minimumloon voor een 
halftijdse baan en tot 200 pct. voor een deeltijdse job aan 32 pct. Bij de minimale 
werkloosheidsuitkering is dat respectievelijk tot 120 en 190 pct. van het minimumloon. Bij de 
forfaitaire uitkering, ten slotte, wordt de IGU enkel verkregen voor een job aan 32 pct., en dit 
tot 130 pct. van het minimumloon. 
 
Voor gezinnen die initieel uit twee werklozen bestaan, valt de inkomenswinst nog geringer uit. 
De uit de aanvaarding van een deeltijdbaan voortvloeiende inkomensstijging valt immers slechts 
iets groter uit dan het verlies van de uitkering voor bevoorrechte samenwonenden. Indien er 
kinderen zijn, impliceert de transitie zelfs een financieel verlies, aangezien het verdiende loon 
niet volstaat om het verlies van de verhoogde kinderbijslag te compenseren. 
 
 
Grafiek 19 Overgang van werkloosheid naar een halftijdse baan voor een tweeverdienersgezin met 

kinderen ten laste, zonder kinderopvangkosten, waarin de partner werkloos is en de 
maximale uitkering ontvangt 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 

 
 



HRW – Verslag 2005 
 

 
148. 

A.3. Effect van activiteiten in het kader van de PWA's 
 
De analyse beperkt zich tot de financieel meest problematische transitie, d.w.z. die van een 
maximale werkloosheidsuitkering naar een (voltijdse en deeltijdse) baan tegen het 
minimumloon. Deze berekeningen werden alleen voor 2004 gemaakt. Er worden drie 
arbeidstijden in PWA-verband beschouwd, met name 13, 24 en 45 uur per maand. Het laatste 
geval stemt overeen met de doorgaans toegelaten maximale arbeidsduur. De financiële weerslag 
van deze transities wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Een uitvoeriger beschrijving 
van deze gevolgen wordt gegeven in tabellen 21 tot 26 van de bijlage. 
 
 
Tabel 30 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van werkloosheid met 

PWA-inkomsten naar voltijd- of deeltijdwerk tegen het minimumloon, in 2004 
 
(procenten) 
 
 Aantal PWA-uren 
 13 24 45 
    
VOLTIJDWERK    
Alleenstaande 19 13 4 
Eenouder, met kinderopvangkosten 1 -2 -8 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 4 1 -5 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 10 7 1 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 17 12 4 
Twee inkomens1, zonder kinderen ten laste 34 31 24 
    
DEELTIJDWERK 50 PCT.    
Alleenstaande 10 5 -4 
Eenouder, met kinderopvangkosten 9 6 0 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 11 7 1 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 12 9 3 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 15 11 3 
Twee inkomens1, zonder kinderen ten laste 11 9 3 
    
DEELTIJDWERK 32 PCT.    
Alleenstaande 9 4 -5 
Eenouder, met kinderopvangkosten 8 5 -1 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 9 6 0 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 10 7 1 
koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 13 8 1 
Twee inkomens1, zonder kinderen ten laste 6 3 -2 
    
 
Bron: CSB. 
1  De partner van de persoon die de overstap maakt van werkloosheid naar werk wordt verondersteld aan het werk te zijn tegen 130 pct. 

van het minimumloon. 
 
 

De mogelijkheid die aan werklozen wordt geboden om PWA-uren te presteren en zo het inkomen 
aan te vullen, versterkt de financiële ontmoediging om werk te zoeken. Voor eenoudergezinnen 
zonder kinderopvangkosten leidt de overgang naar een voltijdbaan tegen het minimumloon tot 
inkomensverlies als de werkloze het maximum aantal (45) PWA-uren presteert. Voor 
eenoudergezinnen die kinderopvangkosten betalen, komt dit inkomensverlies al voor vanaf 24 
gepresteerde PWA-uren. De overstap naar een deeltijdbaan is ook minder voordelig. 
Alleenstaanden die 45 PWA-uren presteren, verliezen 5 en 4 pct. van hun inkomen, 
respectievelijk voor een 32 pct.- en voor een halftijdbaan. Voor de andere gezinstypes levert de 
overgang van werkloosheid met een PWA-activiteit van 45 uur naar een deeltijdbaan vrijwel 
niets op. 
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B. Overgang van inactiviteit naar werk  
 
Een tweede categorie van transities betreft een overgang van niet-vergoede inactiviteit naar 
werk in het geval van een gezin waarin al één inkomen voorhanden was; dit impliceert de 
overgang van één inkomen naar twee inkomens99. Bij deze overgang kan een financiële val 
ontstaan, in het geval van een werkende partner, door het wegvallen van het huwelijksquotiënt 
en de eventuele noodzaak om kinderopvangkosten te betalen of, in het geval van een werkloze 
partner, doordat de partner het statuut van gezinshoofd kwijtraakt (met een lagere 
werkloosheidsuitkering tot gevolg) en door het eventueel verlies van verhoogde kinderbijslag. 
 
B.1. Overgang naar voltijdwerk 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van de ene partner van (niet-vergoede) 
inactiviteit naar een voltijdse baan is, voor de jaren 1999 en 2004, opgenomen in de 
onderstaande tabel. Een meer uitgebreide beschrijving van de financiële impact van een 
dergelijke overgang is opgenomen in de tabellen 27 tot 33 van de bijlage. 
 
 
Tabel 31 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van niet-vergoede 

inactiviteit naar voltijdwerk in gezinnen waarin de partner een inkomen heeft 
 
(procenten) 
 
 2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
Partner is aan het werk1       
Geen kinderen ten laste 61 77 99 75 102 128 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 43 55 70 36 53 70 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 49 63 80 44 63 81 
       
Partner is werkloos2       
Maximale uitkering3       
Geen kinderen ten laste 66 87 119 54 81 114 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 46 61 85 42 62 88 
       
Forfaitaire uitkering4       
Geen kinderen ten laste 51 71 103 39 69 103 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 33 49 73 30 54 79 
       
 
Bron: CSB. 
1 Per hypothese verdient de partner 130 pct. van het minimumloon. 
2 Aangezien ook na de beschouwde transitie nog één persoon werkloos blijft, wordt verondersteld dat de eventuele kinderen thuis 

kunnen worden opgevangen, waardoor het typegeval van kinderen ten laste met kinderopvangkosten niet is opgenomen. 
3 Initieel krijgt de partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de maximale uitkering van de 

tweede werkloosheidsperiode. 
4 Initieel krijgt de langdurig werkloze partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de 

forfaitaire uitkering van de derde werkloosheidsperiode. 
 
 

In alle onderzochte gevallen (gezinstypes en loonniveaus) neemt het netto gezinsinkomen toe 
indien een inactieve zonder uitkering, met een partner met een inkomen, voltijds aan het werk 
gaat. Ook in 1999 was er bij deze overgang geen sprake van een financiële val. 
 

                                                 
99 De overgang van een vergoede inactiviteit (leefloon) naar werk wordt behandeld in deel C. 
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B.2. Overgang naar deeltijdwerk 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van de ene partner van (niet-vergoede) 
inactiviteit naar een deeltijdse baan is, voor de jaren 1999 en 2004, opgenomen in de 
onderstaande tabel. Een meer uitgebreide beschrijving van de financiële impact van een 
dergelijke overgang is opgenomen in de tabellen 27 tot 33 van de bijlage. 
 
 
Tabel 32 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van niet-vergoede 

inactiviteit naar deeltijdwerk, in een gezin waarin de partner een inkomen heeft 
 
(procenten) 
 
 2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
DEELTIJDWERK 50 PCT.       
Partner is aan het werk1       
Geen kinderen ten laste 33 44 57 46 61 75 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 24 33 43 18 28 39 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 27 36 46 23 33 44 
       
Partner is werkloos2       
Maximale uitkering3       
Geen kinderen ten laste 30 50 63 15 38 54 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 16 30 43 8 27 42 
       
Forfaitaire uitkering4       
Geen kinderen ten laste 4 24 45 -4 20 39 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten -2 14 29 -8 14 30 
       
DEELTIJDWERK 32 PCT.       
Partner is aan het werk1       
Geen kinderen ten laste 20 30 39 36 45 54 
Kinderen ten laste met kinderopvangkosten 14 22 29 13 19 25 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 16 24 31 16 22 29 
       
Partner is werkloos2       
Maximale uitkering3       
Geen kinderen ten laste 6 24 40 -4 13 29 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten -1 12 23 -8 6 19 
       
Forfaitaire uitkering4       
Geen kinderen ten laste -23 -3 15 -24 -6 10 
Kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten -22 -8 6 -24 -10 5 
       
 
Bron: CSB. 
1 Per hypothese verdient de partner 130 pct. van het minimumloon. 
2 Aangezien ook na de beschouwde transitie nog één persoon werkloos blijft, wordt verondersteld dat de eventuele kinderen thuis 

kunnen worden opgevangen, waardoor het typegeval van kinderen ten laste met kinderopvangkosten niet is opgenomen. 
3 Initieel krijgt de partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de maximale uitkering van de 

tweede werkloosheidsperiode. 
4 Initieel krijgt de langdurig werkloze partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de 

forfaitaire uitkering van de derde werkloosheidsperiode. 
 
 

De overgang op een halftijdse betrekking is voor alle onderzochte gezinstypes en loonniveaus 
financieel lonend, met uitzondering van de situatie waarin de partner langdurig werkloos is en 
terugvalt op de (lage) forfaitaire uitkering. 
 
Bij de aanvaarding van een deeltijdbaan aan 32 pct. komen meer financiële vallen voor: bij een 
zeer laag loonniveau is dat het geval indien de partner werkt en er kinderen ten laste zijn met 
opvangkosten; een dergelijke overgang is nooit financieel lonend indien de partner werkloos is. 
Zelfs in het meest gunstige geval, waarin de partner na de transitie de maximale 
werkloosheidsuitkering van de tweede periode ontvangt, houdt de opname van een laagbetaalde 
32 pct.-baan een financiële val in; met kinderen ten laste is er zelfs een (klein) financieel verlies 
en een financiële val tot 160 pct. van het minimumloon. De val is echter nog groter indien de 
partner langdurig werkloos is en terugvalt op de forfaitaire uitkering van de derde periode. Met 
of zonder kinderen ten laste houdt de aanvaarding van een 32 pct.-baan tegen het minimumloon 
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een inkomensverlies van meer dan 20 pct. in. Doch ook bij een loonpeil van twee maal het 
minimumloon wordt het betreffende gezin met een financiële val geconfronteerd. 
 
 
Grafiek 20 Overgang van niet-vergoede inactiviteit naar deeltijdwerk aan 32 pct. voor een gezin met 

kinderen ten laste, zonder kinderopvangkosten, waarin de partner werkloos is en de 
maximale uitkering ontvangt 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 

 
 

De vastgestelde financiële vallen indien de partner werkloos is, worden verklaard door het feit 
dat die partner na de transitie in de werkloosheidsregeling het statuut van gezinshoofd verliest 
en als samenwonende wordt beschouwd, waardoor de werkloosheidsuitkering sterk afneemt. Dat 
is des te meer het geval indien de partner langdurig werkloos is, aangezien hij in dat geval 
terugvalt op de (lage) forfaitaire uitkering van de derde periode. Indien er kinderen ten laste 
zijn, wordt de val overigens nog versterkt door het verlies van de verhoogde kinderbijslag. Een 
laag loon (uit een kleine deeltijdjob en/of een laag referentieloon) leidt in een dergelijk geval 
dan ook vaak tot een slechts zeer geringe stijging of zelfs een daling van het netto inkomen.  
 
Over het algemeen blijven de meeste financiële vallen die in 1999 voorkomen hiermee bestaan. 
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C. Overgang van een leefloon naar werk 
 
Een derde transitie betreft de overgang van een vergoede inactiviteit (leefloon) naar werk. 
Aangezien een leefloon niet kan verkregen worden indien het gezin nog over andere inkomsten 
beschikt, worden enkel gezinstypes met één inkomen beschouwd. 
 
Zoals hiervoor uitgelegd, kan een leefloner die aan het werk gaat onder bepaalde voorwaarden 
een vrijstelling voor socio-professionele integratie (SPI) verkrijgen, waardoor de betreffende 
persoon bovenop het verdiende loon nog een uitkering ontvangt. Deze uitkering is degressief in 
functie van het inkomen uit arbeid en valt vanaf een bepaald arbeidsinkomen terug op nul100. 
Hierdoor kunnen mogelijkerwijs financiële vallen ontstaan.  
 
C.1. Overgang naar voltijdwerk 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van een leefloon naar een voltijdse baan, voor 
de jaren 1999 en 2004, is opgenomen in de onderstaande tabel. Een meer uitgebreide 
beschrijving van de financiële impact van een dergelijke overgang is opgenomen in de tabellen 
34 tot 38 van de bijlage. 
 
 
Tabel 33 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van een leefloon naar 

voltijdwerk 
 
(procenten) 
 
 2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
Alleenstaande 78 117 165 64 120 167 
Eenouder, met kinderopvangkosten 19 38 60 14 41 64 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 23 43 67 22 52 78 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 35 58 87 29 64 93 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 56 89 131 39 88 128 
       
 
Bron: CSB. 
 
 

Bij de overgang van een leefloon naar een voltijdse betrekking was er in 2004 voor geen van de 
beschouwde gezinssamenstellingen sprake van een financiële val: de relatieve toename van het 
netto inkomen viel steeds hoger uit dan de gehanteerde drempel van 15 pct. De relatieve 
inkomenstoename was relatief het laagst voor eenoudergezinnen: bij tewerkstelling tegen het 
minimumloon nam het netto inkomen met zowat 20 pct. toe; die stijging liep op tot zowat 
60 pct. indien het loon het dubbele van het minimumloon beliep. Alleenstaanden kenden de 
grootste relatieve inkomensstijging (van 78 pct. bij het minimumloon tot 165 pct. bij het 
dubbele daarvan). 
 
Over het algemeen is de financiële prikkel om aan het werk te gaan sinds 1999 verbeterd voor de 
laagste inkomens. Zo werd de in 1999 bestaande financiële val voor eenoudergezinnen met 
kinderopvangkosten gedicht.  
 

                                                 
100 Zie deel 4.1.1.2. 
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C.2. Overgang naar deeltijdwerk 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van een leefloon naar een deeltijdse baan (50 
of 32 pct.), voor de jaren 1999 en 2004, is opgenomen in de onderstaande tabel. Een meer 
uitgebreide beschrijving van de financiële impact van een dergelijke overgang is opgenomen in 
de tabellen 39 tot 43 van de bijlage. 
 
 
Tabel 34 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van een leefloon naar 

deeltijdwerk 
 
(procenten) 
 
  2004  p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
DEELTIJDWERK 50 PCT.       
Alleenstaande 43 39 69 39 35 64 
Eenouder, met kinderopvangkosten 16 12 16 13 -1 17 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 15 13 18 14 2 22 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste -1 3 28 14 2 29 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 8 16 47 30 12 39 
       
DEELTIJDWERK 32 PCT.       
Alleenstaande 37 44 41 38 39 21 
Eenouder, met kinderopvangkosten 12 16 16 13 13 13 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 13 17 16 14 14 15 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 12 16 -1 14 14 15 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 26 32 12 30 30 30 
       
 
Bron: CSB. 
 
 

De overgang van een leefloon naar een deeltijdse betrekking valt financieel duidelijk minder 
voordelig uit dan indien een voltijdse baan wordt gevonden. Daarentegen kan het aanvaarden 
van een deeltijdse baan aan 32 pct. in sommige gevallen een grotere inkomenstoename 
opleveren dan het opnemen van een halftijdse betrekking. Dat is, als gevolg van de specifieke 
regeling inzake de SPI, bijvoorbeeld het geval voor koppels met één inkomen met kinderen ten 
laste, met een inkomen tot 160 pct. van het minimumloon. 
 
De financiële winst bij de overgang naar een deeltijdse baan valt net als bij een voltijdse 
betrekking het grootst uit voor alleenstaanden; dit is de enige gezinscategorie waarvoor bij deze 
overgang geen financiële vallen worden vastgesteld. 
 
Eenoudergezinnen (met of zonder kinderopvangkosten) worden, ongeacht het inkomenspeil, bij 
de overgang van een leefloon naar een deeltijdse baan geconfronteerd met een financiële val of 
met een inkomensstijging die nauwelijks de gehanteerde drempel van 15 pct. overschrijdt. De 
overgang naar een deeltijdbaan impliceert tevens een financiële val voor koppels met één 
inkomen zonder kinderen ten laste met een laag loon bij een halftijdse job en met een hoog loon 
bij een 32 pct.-baan. Voor koppels met één inkomen met kinderen ten laste impliceert deze 
overgang soms zelfs een financieel verlies: dit is bij de overgang naar een halftijdse baan het 
geval indien het loon ten hoogste 140 pct. van het minimumloon beloopt101; bij de overgang op 
een 32 pct.-baan is dat vanaf een inkomen van minstens 170 pct. van het minimumloon. 
 

                                                 
101 Van 150 tot 170 pct. van het minimumloon is er nog steeds sprake van een financiële val. 
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Grafiek 21 Overgang van een leefloon naar deeltijdwerk voor een koppel met één inkomen met 

kinderen ten laste 
 
(procenten, tenzij anders vermeld) 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 

 
 

De vastgestelde financiële vallen voor lage inkomens vinden hun oorsprong in het feit dat het 
systeem van SPI slechts aanleiding geeft tot een geringe inkomensstijging, die verder wordt 
aangetast door de te betalen sociale bijdragen. Indien er kinderen zijn, komt daar het verlies 
van de verhoogde kinderbijslag bovenop en, eventueel, de kosten voor kinderopvang. De val of 
het financiële verlies voor koppels met één inkomen die een hogerbetalende 32 pct.-baan 
aanvaarden, zijn eveneens toe te schrijven aan de specifieke regeling van het SPI-stelsel: vanaf 
170 pct. van het minimumloon is de bijzondere vrijstelling dan immers niet meer van toepassing, 
met een sterke terugval van de bijstandsuitkering tot gevolg. 
 
Voor de koppels met één inkomen (met of zonder kinderen ten laste) is de situatie er sinds 1999 
op verslechterd: dat is vooral het geval voor de laagste inkomens (tot zowat 130 pct. van het 
minimumloon) en bij de overgang op een halftijdse baan. Ook voor koppels met één inkomen 
zonder kinderen ten laste die een 32 pct.-baan aanvaarden tegen een inkomen dat minstens 
170 pct. van het minimumloon beloopt, is het financiële voordeel van een dergelijke overgang 
sinds 1999 duidelijk afgenomen: de toen bestaande financiële val is zelfs een financieel verlies 
geworden. Voor alle andere onderzochte gezinstypes en inkomensniveaus is de relatieve 
inkomenswinst quasi stabiel gebleven of licht gestegen. 
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D. Overgang van deeltijd- naar voltijdwerk 
 
De overgang van deeltijd- naar voltijdwerk werd enkel uitgewerkt voor eenverdieners. 
 
D.1.  Deeltijdwerkers met behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële effecten van de overstap van een 
deeltijdbaan (halftijds en 32 pct.) naar een voltijdbaan, uitgaand van maximale en minimale 
werkloosheidsuitkeringen, voor de jaren 1999 en 2004. Een uitvoerige beschrijving van deze 
effecten wordt weergegeven in tabellen 44 tot 48 van de bijlage. 
 
 
Tabel 35 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van deeltijdwerk met IGU 

naar voltijdwerk voor eenverdienergezinnen 
 
(procenten) 
 
  2004  p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
DEELTIJDWERK 50 PCT.       
Maximale uitkering       
Alleenstaande 8 31 49 19 51 63 
Eenouder, met kinderopvangkosten -8 6 19 -11 6 18 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten -6 8 14 -9 10 23 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste -2 15 32 -4 20 34 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 1 26 48 -3 31 51 
       
Minimale uitkering       
Alleenstaande 19 43 57 28 61 63 
Eenouder, met kinderopvangkosten -1 12 25 -5 13 24 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 1 16 20 -2 17 29 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 7 27 39 5 30 42 
koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 12 40 57 8 44 64 
       
DEELTIJDWERK 32 PCT.       
Maximale uitkering       
Alleenstaande 9 37 61 22 60 86 
Eenouder, met kinderopvangkosten -7 9 23 -11 9 23 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten -5 12 20 -7 14 30 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 0 17 37 -3 22 43 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 3 28 54 -3 32 60 
       
Minimale uitkering       
Alleenstaande 22 53 77 32 73 100 
Eenouder, met kinderopvangkosten 1 18 32 -4 16 31 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 4 22 29 0 22 38 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 9 29 51 5 33 56 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 16 43 72 7 45 76 
 
Bron: CSB. 
 
 

De overgang van een deeltijdbaan naar een voltijdbaan tegen het minimumloon brengt weinig 
op, vooral indien de referte-uitkering voor deeltijdwerkers met behoud van rechten en IGU 
maximaal is. Het gebrek aan een financiële prikkel om van deeltijd- naar voltijdwerk over te 
stappen, betreft vooral eenoudergezinnen en koppels met één inkomen met kinderen ten laste: 
tegen het minimumloon en bij een maximale referte-uitkering ervaren deze gezinnen een 
inkomensverlies102. Dat verlies is het grootst voor eenoudergezinnen met kinderopvangkosten. 
Bij de maximale uitkering zien deze gezinnen, respectievelijk bij een overstap vanuit een 
halftijdse en een 32 pct.-baan, hun inkomen met 8 en 7 pct. dalen. De overgang van deeltijd- 
naar voltijdwerk wordt financieel pas voordelig boven een bepaald inkomensniveau, dat verschilt 
naargelang het type huisgezin. Voor eenoudergezinnen met kinderopvangkosten is dit niveau 
respectievelijk 170 en 180 pct., vertrekkend vanaf een 32 pct.- of een halftijdse baan. 
 

                                                 
102  Koppels met één inkomen en kinderen ten laste worden alleen met een inkomensverlies geconfronteerd als zij de 

overgang maken vanuit een halftijdse baan. Vanaf een 32 pct.-baan verandert het inkomen niet. 
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De financiële vallen bij de overgang van deeltijd- naar voltijdwerk houden verband met de 
werking van de IGU. Ter herinnering: deze uitkering wordt niet meer toegekend indien de 
arbeidstijd meer dan 80 pct. van een voltijdbaan beloopt. Bij een laag loon heeft dit soms tot 
gevolg dat een voltijdbaan een lager beschikbaar inkomen opbrengt dan een deeltijdbaan. 
 
Ook al blijft de transitie van deeltijd- naar voltijdwerk problematisch, toch is de situatie sinds 
1999 iets verbeterd, met uitzondering echter van de alleenstaanden.  
 
 
Grafiek 22 Overgang van deeltijdwerk met IGU naar voltijdwerk voor een eenoudergezin met 

kinderopvangkosten en maximale werkloosheidsuitkering. 
 
(procenten, tenzij anders vermeld) 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 
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D.2. Deeltijdwerkers met socio-professionele integratiepremie 
 
Net als bij de overgang van een leefloon naar een (voltijdse of deeltijdse) betrekking (cf. deel 
C), kan ook de overgang van een deeltijdse naar een voltijdse baan na bijstand onderhevig zijn 
aan financiële vallen. Immers, ook hier valt de vrijstelling voor socio-professionele integratie 
(SPI) vanaf een bepaald arbeidsinkomen terug op nul. 
 
De relatieve inkomensverandering bij de overgang van een deeltijdse (50 of 32 pct.) naar een 
voltijdse baan na bijstand, voor de jaren 1999 en 2004, is opgenomen in de onderstaande tabel. 
Een meer uitgebreide beschrijving van de financiële impact van een dergelijke overgang is 
opgenomen in de tabellen 49 tot 53 van de bijlage. 
 
 
Tabel 36 Relatieve verandering van het netto inkomen bij de overgang van deeltijd- naar 

voltijdwerk na bijstand voor eenverdienergezinnen 
 
(procenten) 
 
 2004 p.m. 1999 
 Procenten van het minimumloon Procenten van het minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
DEELTIJDWERK 50 PCT.       
Alleenstaande 24 57 57 18 63 63 
Eenouder, met kinderopvangkosten 2 23 37 1 43 40 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 7 27 42 7 49 45 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 36 53 46 13 61 50 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 44 63 57 7 68 64 
       
DEELTIJDWERK 32 PCT.       
Alleenstaande 30 51 88 19 58 121 
Eenouder, met kinderopvangkosten 6 18 38 1 24 45 
Eenouder, zonder kinderopvangkosten 9 22 44 7 33 55 
Koppel met 1 inkomen, met kinderen ten laste 21 36 88 13 44 69 
Koppel met 1 inkomen, zonder kinderen ten laste 23 43 106 7 45 75 
       
 
Bron: CSB. 
 
 

Voor alleenstaanden en koppels met één inkomen (met of zonder kinderen ten laste) is de 
overstap van een deeltijdse naar een voltijdse betrekking na bijstand, ongeacht het beschouwde 
inkomenspeil, steeds financieel lonend. 
 
Eenoudergezinnen, met of zonder kinderopvangkosten, daarentegen worden bij een dergelijke 
overstap geconfronteerd met een financiële val indien hun inkomen zowat 130 pct. van het 
minimumloon of minder bedraagt. Meestal is de situatie nog iets ongunstiger voor de 
éénoudergezinnen met kinderopvangkosten: bij het minimumloon levert een dergelijke overstap 
een inkomenswinst op van slechts 2 à 6 pct. (respectievelijk bij een initiële tewerkstelling aan 
50 of aan 32 pct.). 
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Grafiek 23 Overgang van deeltijd- naar voltijdwerk na bijstand voor een eenoudergezin met 

kinderopvangkosten 
 
(procenten, tenzij anders vermeld) 
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Bron: CSB. 
1 Verhouding van het initieel gezinsinkomen tot het netto inkomen na transitie. 
2 Additioneel netto inkomen uit arbeid ten opzichte van het initieel gezinsinkomen, in euro's per maand. 
3 Netto vervangingsratio van 100 pct. Hierbij is het netto inkomen uit arbeid gelijk aan het initieel inkomen. Een netto vervangingsratio 

hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon financieel minder overhoudt aan werken. 
4 Netto vervangingsratio van 87 pct. Hierbij ligt het additioneel netto inkomen uit arbeid minder dan 15 pct. hoger dan het initieel 

inkomen. Een netto vervangingsratio hoger dan deze drempel geeft aldus aan dat de betrokken persoon weinig financieel belang heeft 
bij werken. 

 
 

Deze vallen voor éénoudergezinnen vloeien voort uit het feit dat bij de overgang van een 
deeltijdse op een voltijdse betrekking na bijstand de bijstandsuitkering op nul terugvalt en er 
tevens hogere sociale bijdragen en meer belastingen betaald dienen te worden. Voor een gezin 
met kinderopvangkosten zorgt de toename van het looninkomen ook voor een stijging van die 
kosten voor de opvang van de kinderen. 
 
Opvallend is dat de relatieve inkomensstijging bij de overstap van een 32 pct.- naar een voltijdse 
baan in vele gevallen vergelijkbaar is met of zelfs lager uitvalt dan die bij de overstap van een 
halftijdse naar een voltijdse betrekking. De in deel C.2 vermelde tegenintuïtieve situatie dat de 
aanvaarding van een 32 pct.-baan soms een hoger netto-inkomen oplevert dan van een halftijdse 
betrekking, ligt hieraan ten grondslag. 
 
De in 1999 voorkomende financiële vallen voor de koppels met één inkomen waren 5 jaar nadien 
weggewerkt; de vallen voor éénoudergezinnen daarentegen bleven vrijwel onverminderd van 
kracht. Over het algemeen blijkt de situatie er de afgelopen 5 jaar op verbeterd te zijn voor de 
laagste inkomens; voor hogere inkomens daarentegen is de relatieve inkomenswinst bij overstap 
naar een voltijdse baan erop achteruitgegaan. 
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4.2.1.5. Beperkingen van de analyses van typegevallen 
 
De gegevens die door de analyses van typegevallen worden verstrekt, zijn in meer dan een 
opzicht interessant, maar kampen met verschillende niet onbelangrijke beperkingen. 
 
Eerst en vooral zijn de simulaties van de steun aan typegezinnen gericht op de financiële 
gevolgen van werkhervatting, of algemener op een toename van de arbeidstijd, op korte 
termijn. Anders gezegd, ze houden geen rekening met intertemporele factoren zoals verwachte 
loonstijgingen na de aanvankelijke aanvaarding van werk. De intertemporele dimensie betreft 
ook het risico van ontslag in de toekomst en de daarna vereiste inspanningen bij de administratie 
om opnieuw sociale uitkeringen te verkrijgen, evenals het risico te laat of helemaal niet betaald 
te worden. De intertemporele dimensie kan derhalve tot gevolg hebben dat iemand een baan 
aanvaardt die weinig oplevert, of hem zelfs geld kost, als hij meent dat deze overstap hem op 
middellange/lange termijn gunstige carrièrevooruitzichten biedt. Dat argument is wellicht nog 
belangrijker voor jongeren. Omgekeerd is het even goed denkbaar dat iemand een baan weigert 
die hem enige financiële winst oplevert103, als het bijvoorbeeld gaat om een betrekking van 
korte duur en die persoon slechts met veel tegenzin van statuut wil veranderen of niet veel zin 
heeft om administratieve formaliteiten te vervullen.  
 
Vervolgens houden analyses van typegevallen geen rekening met de niet-financiële dimensie. 
Deze dimensie betreft voornamelijk de sociale waardering die gekoppeld is aan het hebben van 
werk, de stigmatisering die gepaard gaat met het verkrijgen van een sociale uitkering en de 
mogelijkheid van lastige uurroosters en moeilijke taken (als daar in het salaris niets 
tegenoverstaat). Net als bij de intertemporele dimensie, kan ook het in ogenschouw nemen van 
niet-financiële elementen een positief of negatief tegenwicht vormen voor de financiële prikkels 
of ontmoedigingen. 
 
Ten derde negeren de simulaties van typegevallen de asymmetrie van de informatie. Inderdaad, 
ook al is het mogelijk om de effecten op het netto inkomen te bepalen van een wijziging van het 
statuut of een toename van de arbeidstijd, het is al veel minder vanzelfsprekend om ervan uit te 
gaan dat iedereen in staat is om zelf zulke berekeningen te maken104.  
 
Met uitzondering van de gezinssituatie, ten slotte, wordt verondersteld dat de beschouwde 
personen homogeen zijn in al hun kenmerken en in al hun voorkeuren. Nochtans speelt 
heterogeniteit een rol op het vlak van het salaris dat voor elke persoon bereikbaar is, van de 
intertemporele en niet-financiële dimensies en van de asymmetrie van de informatie. Zo zal een 
identieke inkomenswinst voor de ene voldoende zijn, maar voor de ander niet, afhankelijk van 
verschillen inzake de voorkeur voor het heden, de afkeer van risico en de onvolledigheid van 
informatie. 
 
Uit de opsporing van financiële vallen door middel van simulaties van typegevallen mag dus niet 
besloten worden dat de individuen deze vallen zelf ook opmerken. Als zij dan al een financiële 
val waarnemen, betekent dat bovendien niet noodzakelijk dat hun gedrag daardoor beïnvloed 
wordt, m.a.w. dat de betrokken personen de overstap niet maken. 
 
4.2.2. Op reële gegevens gebaseerde studies 
 
In tegenstelling tot de simulaties van typegevallen maken de studies op basis van gegevens over 
reële personen het mogelijk om rekening te houden met de individuele heterogeniteit inzake 
loon en gedrag ten opzichte van een gebrek aan financiële prikkels. Dit gedrag wordt beïnvloed 
door het belang dat wordt toegekend aan factoren van middellange/lange termijn en aan niet-

                                                 
103 Het is echter weinig waarschijnlijk dat dit in de praktijk voorkomt bij werklozen, omdat zij verplicht zijn elke 

gepaste baan te aanvaarden. 
104 We moeten hierbij niettemin onderstrepen dat bepaalde organisaties, met name de vakverenigingen, deze dienst aan 

hun leden aanbieden en dat er op het internet overigens ook software te vinden is om berekeningen te maken. 
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financiële prikkels of ontmoedigingen. Daarentegen is er nooit zekerheid dat deze mensen 
perfect geïnformeerd zijn over de financiële gevolgen van werkhervatting. 
 
Momenteel zijn er in vergelijking met simulaties van typegevallen weinig studies die zich hebben 
toegelegd op empirische metingen105 van de financiële prikkels om werk te zoeken vanuit een 
situatie van sociale steuntrekker (vb. Kyyrä, 1999; Pedersen en Smith, 2001; Gurgand en 
Margolis, 2001 ; D’Addio et al., 2003). Voor zover wij weten, bevat alleen de studie van D'Addio 
et al. (2003) gegevens over België. 
 
Zoals eerder vermeld, gaat de empirische raming van de financiële winst uit van het loon dat 
iemand krijgt of zou kunnen krijgen bij een overstap naar werk en niet van een arbitrair loon 
(percentage van het minimumloon of van de APW), zoals dat wel gebeurt in de simulaties van 
typegevallen. In het algemeen wordt de raming van het loon van mensen die niet aan het werk 
zijn, gebaseerd op de lonen die worden ontvangen door mensen die wel aan het werk zijn, ofwel 
op lonen die worden verkregen wanneer sociale steuntrekkers van statuut veranderen (loon bij 
werkhervatting). Deze lonen worden vaak gecorrigeerd voor de selectiebias. Deze correctie 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat de lonen alleen geobserveerd worden voor mensen die 
aan het werk zijn, d.w.z. voor wie het aangeboden loon hoger is dan hun vervangingsloon. 
Dankzij deze correctie wordt een potentiële vertekening door toedoen van de niet-observeerbare 
individuele heterogeniteit (bijvoorbeeld motivatie) vermeden, die zowel de waarschijnlijkheid 
van het werkzaam zijn als het niveau van het loon beïnvloedt.  
 
Zonder de verschillende steekproeven en ramingsmethodes in detail te bespreken, kan 
geconcludeerd worden dat de studies op basis van reële individuele personen en/of gezinnen 
erop wijzen dat een niet verwaarloosbaar deel daarvan er geen financieel belang bij heeft om 
werk te zoeken of te aanvaarden. Bovendien werd in sommige gevallen vastgesteld dat de 
overgang naar werk een inkomensverlies inhoudt. Op basis van de lonen die mensen na 
werkloosheid ontvangen, ramen D'Addio et al. dat deze overstap voor 3 pct. van de mannen en 
voor 13 pct. van de vrouwen een inkomensverlies meebrengt of zou meebrengen. Deze 
percentages zijn hoger (6 pct. voor de mannen en 16 pct. voor de vrouwen) indien men zich 
beperkt tot mensen die meer dan één jaar werkloos zijn. 
 
Uit de studie van Kyyrä (1999) voor Finland blijkt dat de toename van het beschikbaar 
gezinsinkomen voor 31 pct. van de mensen die de overstap van werkloosheid naar werk maken, 
lager is dan of gelijk aan 25 pct. Bovendien leidt de overstap voor 4 pct. van de mensen tot een 
daling van het beschikbaar gezinsinkomen. Op basis van de raming van de lonen voor de hele 
steekproef (d.w.z. zowel de gezinnen waarin iemand de werkloosheid verlaat en een baan vindt, 
als de gezinnen waarin men werkloos blijft) gaat 8 pct. van de transities naar werk gepaard met 
een inkomensverlies en leidt 43 pct. ervan tot een stijging lager dan of gelijk aan 25 pct. Uit de 
opsplitsing naar gezinscategorie blijkt dat koppels met ten minste één kind jonger dan 7 jaar het 
meest te lijden hebben aan een gebrek aan financiële prikkels. 
 
Pedersen en Smith (2001) bekomen voor Denemarken een vrij gelijkaardige raming, namelijk 10 
pct., van het relatief aantal transities met inkomensverlies. 
 
Gurgand en Margolis (2001) maken voor Frankrijk een raming van de financiële winst die de 
ontvangers van een Revenu minimum d'insertion (RMI) zouden bekomen als ze werk zouden 
hebben, op basis van het loon dat ze krijgen als ze niet langer een RMI trekken. Uit deze 
schatting blijkt dat 74 pct. van de gezinnen een financieel voordeel zouden hebben om naar 
werk over te stappen. Daarentegen zou voor 3 pct. van de steuntrekkers het beschikbaar 
gezinsinkomen bij aanvaarding van een baan verminderen; in de overige gevallen is het inkomen 
uit werk en uit werkloosheid identiek. De opsplitsing naar gezinstype wijst erop dat het aandeel 
van transities met een toename van het beschikbaar inkomen lager ligt voor alleenstaande 
moeders (namelijk 43 pct.) dan voor de andere categorieën. 

                                                 
105 In tegenstelling tot een theoretische benadering van de typegevallen. 
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Het risico op een val is logischerwijs groter naarmate, enerzijds, de vervangingsuitkering 
hoger uitvalt en, anderzijds, het loon waartegen gewerkt kan worden lager ligt. Aldus komen 
vallen frequenter voor indien de betreffende persoon bijvoorbeeld de maximale 
werkloosheidsuitkering ontvangt, evenals wanneer het een tewerkstelling tegen het 
minimumloon betreft. Ook gezinnen waarin het enige inkomen een werkloosheiduitkering 
betreft en de niet-actieve partner aan het werk wil, worden frequenter met een financiële 
val geconfronteerd. Ten slotte impliceert de overgang op deeltijdwerk een grotere kans op 
een val dan de transitie naar voltijdwerk. 
 
Het merendeel van de resterende financiële vallen valt toe te schrijven aan een drietal 
factoren. Een eerste factor betreft het feit dat de omvang van de werkloosheids- en 
bijstandsuitkeringen afhangen van de gezinssituatie van de betrokkene. Ook het bestaan van 
verschillende kinderbijslaguitkeringen in functie van het gezinsinkomen en de actuele 
regelgeving inzake de inkomensgarantie-uitkering (IGU) en de socio-professionele integratie 
(SPI) geven aanleiding tot vallen. 
 



HRW – Verslag 2005 
 

 
162. 

5. DE VRAAG NAAR ARBEID 
 
De vraag naar arbeid is een afgeleide vraag: zij wordt bepaald door de vraag naar goederen en 
diensten. Een beleid gericht op het stimuleren van de economische groei zal dan ook de vraag 
naar arbeid ten goede komen. Dit hoofdstuk zal echter geen overzicht geven van maatregelen 
die de economische groei bevorderen, maar zich daarentegen toespitsen op de institutionele 
factoren en beleidsmaatregelen die de arbeidsintensiteit van een gegeven economische groei 
verhogen. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan maatregelen die de integratie van de 
zwakkere groepen in de arbeidsmarkt bevorderen door het creëren van dergelijke 
arbeidsplaatsen aantrekkelijker te maken voor de werkgever. 
 
 
5.1. ECONOMISCH KADER WAARIN DE VRAAG NAAR ARBEID TOT STAND KOMT 
 
Op korte termijn is de beslissing om de productie op te drijven door een bijkomende werknemer 
aan te werven gebaseerd op een afweging van de extra opbrengst van een bijkomende 
werknemer tegenover de extra kost. De extra opbrengst wordt bepaald door de verwachte 
productiviteit van de werknemer, alsook door de prijs waartegen de door hem geproduceerde 
goederen of diensten op de markt verkocht kunnen worden. De extra kost wordt gevormd door 
de som van de nominale loonkost of het brutoloon en de indirecte loonkosten. Bij de vraag naar 
laagproductieve arbeid ontstaat hierdoor het risico van een productiviteitsval: laagproductieve 
banen zijn in sommige gevallen niet voldoende productief om de ermee gepaard gaande 
arbeidskosten van de werknemer terug te verdienen.  
 
Op lange termijn stelt zich het bijkomend probleem dat de productiefactor arbeid mogelijk 
vervangen wordt door kapitaal. Wanneer de loonkosten sneller stijgen dan de productiviteit, 
waardoor de loonkosten per eenheid product toenemen en arbeid mogelijk relatief duurder 
wordt dan kapitaal, kan een substitutie van arbeid door kapitaal leiden tot lagere totale 
productiekosten voor de onderneming. Tot nu toe werd vooral laaggeschoolde arbeid hierdoor 
getroffen, aangezien hooggeschoolde arbeid minder gemakkelijk vervangen kan worden door 
kapitaal. Een andere optie is de substitutie van Belgische arbeid door de productiefactor arbeid 
in het buitenland via outsourcing en delokalisatie van productie. De mogelijkheden om de 
productie van goederen en diensten te delokaliseren zijn enorm toegenomen in het kader van de 
globalisering en in de context van een sterk geïntegreerde Europese markt en de uitbreiding 
hiervan naar de nieuwe lidstaten met veel lagere loonkosten. Het fenomeen treft niet langer 
enkel de laagproductieve arbeid. De bestaande mogelijkheden om het inzetten van Belgische 
werknemers te reduceren, onderstrepen het belang van loonmatiging voor de totale 
tewerkstelling.  
 
Sinds 1996 is er duidelijk enige loonmatiging opgetreden in België, hetgeen zich weerspiegelt in 
een lagere groei van de loonkosten per eenheid product (zie onderstaande tabel), met 
uitzondering van de jaren 1999, 2001 en 2002. Maar blijvende inspanningen zijn toch 
noodzakelijk om een arbeidsvriendelijker productieproces aan te moedigen, om een gunstig 
investeringsklimaat te handhaven en om buitenlandse investeerders aan te trekken. 
 
 
Tabel 37 Loonkosten per gewerkt uur en per eenheid product in de particuliere sector 
 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004r 

           

Loonkosten per gewerkt uur 2,4 1,5 3,3 1,5 4,1 4,2 2,7 2,6 

Zichtbare arbeidsproductiviteit per uur 2,9 0,8 1,7 1,4 -0,4 2,3 1,9 2,1 

Loonkosten per eenheid product -0,6 0,6 1,6 0,1 4,6 1,9 0,8 0,5 
 
Bron: INR. 
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Naast de verhouding tussen loonkosten en productiviteit is ook het relatieve loonkostenverloop 
ten opzichte van de concurrenten van groot belang voor een kleine open economie zoals België. 
Volgens de berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) op basis van OESO-
gegevens, was de groei van de loonkosten per uur in België tussen 1996 en 2004 iets hoger dan 
het gewogen gemiddelde van de groei in de drie belangrijkste buurlanden en het eurogebied. 
Indien ook rekening gehouden wordt met de relatieve evolutie van de arbeidsproductiviteit in de 
verschillende landen, dan wordt de loonhandicap die België sinds 1996 heeft opgelopen ten 
opzichte van de drie voornaamste buurlanden belangrijker. 
 
 
Grafiek 24 Loonkosten in de particuliere sector in België, in de drie belangrijkste buurlanden en in 

het eurogebied 
 
(procentpunten, verschillen met het indexcijfer voor België, 1996 = 100) 
 

hrw\2005\kb06b

LOONKOSTEN PER GEWERKT  UUR LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUCT

19
96

19
98

20
00

20
0

2

20
04

-10

-5

0

5

10

15

-10

-5

0

5

10

15

19
96

1
99

8

20
00

20
02

20
04

-10

-5

0

5

10

15

-10

-5

0

5

10

15

Drie belangrijkste buurlanden

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Eurogebied

 
 
Bronnen: OESO, CRB. 
 
 

De evolutie van de loonkosten en de arbeidsproductiviteit zijn belangrijke determinanten 
van de geaggregeerde tewerkstelling. Om de tewerkstelling te waarborgen is het belangrijk 
dat de reële loonkosten per werknemer niet sneller toenemen dan de productiviteit, en dat 
de loonkosten per eenheid product niet ontsporen ten aanzien van deze in de belangrijkste 
buurlanden. 
 
5.2. FACTOREN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE LOONKOSTEN BEÏNVLOEDEN 
 
Uit bovenstaande analyse blijkt dus dat loonmatiging ook in de toekomst een belangrijk 
onderdeel moet blijven van het tewerkstellingsbeleid in België. Het loonkostenverloop wordt 
beïnvloed door de ontwikkeling van de brutolonen (directe loonkosten) - die er het grootste deel 
van uitmaken - en de wijzigingen van de sociale bijdragen ten laste van de werkgever (indirecte 
loonkosten). Zoals blijkt uit onderstaande tabel, hebben de aan de overheid betaalde sociale 
bijdragen van werkgevers een matigend effect gesorteerd op de evolutie van de loonkosten sinds 
1996, vooral in de jaren 1999, 2000, 2003 en 2004. 
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Tabel 38 Loonkosten per werknemer in de particuliere sector 
 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004r 

           

Brutoloon per uur 2,3 0,8 4,0 2,4 3,7 3,5 3,1 3,2 

Conventionele lonen1 1,7 1,9 1,7 2,8 3,3 3,8 1,8 2,4 

Reële CAO-loonstijgingen 0,2 0,7 0,5 1,3 0,8 1,5 0,4 1,0 

Indexeringen 1,5 1,2 1,1 1,5 2,5 2,3 1,5 1,4 

Loondrift2 0,6 -1,1 2,3 -0,4 0,3 -0,2 1,2 0,7 

           

Werkgeversbijdragen Sociale Zekerheid 0,0 0,6 -0,7 -0,9 0,5 0,7 -0,4 -0,5 

Aan de overheid betaalde werkelijke bijdragen 0,1 0,5 -0,6 -0,7 0,0 0,3 -0,5 -0,5 

Overige bijdragen3 0,0 0,2 -0,1 -0,1 0,5 0,4 0,1 0,0 

           

Loonkosten per gewerkt uur 2,4 1,5 3,3 1,5 4,1 4,2 2,7 2,6 
 
Bronnen: INR, NBB. 
1 In de paritaire comités afgesproken loonsverhogingen. 
2 Op bedrijfsniveau toegekende loonsverhogingen, premies, impact van gewijzigde werkgelegenheidsstructuur en meetfouten. 
3 Niet aan de overheid betaalde werkelijke bijdragen en toegerekende bijdragen. 
 
 

In dit deel wordt dieper ingegaan op de verschillende componenten van de loonkosten, met 
name de directe en de indirecte loonkosten, alsook de maatregelen die loonmatiging beogen. 
Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de institutionele kenmerken en maatregelen die 
de loonkosten van werknemers uit kansengroepen beïnvloeden. 
 
5.2.1. Directe loonkosten 
 
De evolutie van de directe loonkosten of brutolonen is vooral het resultaat van de tweejaarlijkse 
loononderhandelingen en het institutioneel kader waarin deze onderhandelingen plaats vinden. 
De onderhandelingen over de loonstijgingen vinden plaats in de paritaire comités op drie 
niveaus: nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau. De belangrijkste doelstelling van de 
onderhandelingen op nationaal niveau bestaat erin om de loonnorm vast te leggen, dit is de 
maximale of indicatieve marge voor de stijging van de nominale uurloonkosten. Volgens de wet 
van juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en vrijwaring van de concurrentiekracht 
van de Belgische ondernemingen, moet een dergelijke norm vastgelegd worden voor een periode 
van 2 jaar op basis van een rapport opgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
(CRB). Deze berekent de maximummarge voor loonstijgingen door het gewogen gemiddelde te 
nemen van de verwachte loonontwikkelingen in de 3 buurlanden Frankrijk, Duitsland en 
Nederland. Indien de loonstijgingen in België deze in de buurlanden overtroffen, dan kan in 
theorie dit verschil afgetrokken worden van de loonnorm. Aangezien de evolutie van de lonen 
automatisch gekoppeld is aan deze van de prijzen via de gezondheidsindex, kan de marge 
beschikbaar voor reële loonstijgingen berekend worden door aftrek van de verwachte 
loonindexeringen en de baremieke verhogingen. 
 
De paritaire comités op sectoraal niveau houden zich voornamelijk bezig met het opstellen van 
een functieclassificatie, die bepaalt tot welke categorie een werknemer behoort op basis van de 
kwalificatie (opleiding, ervaring, ...) of op basis van de uitgeoefende taak binnen het bedrijf. 
Aan de functieclassificatie wordt een loonbarema gekoppeld, waarbij voor elk van de 
vastgelegde categorieën een minimumloon wordt vastgelegd. Elke 2 jaar onderhandelen de 
sociale partners over de verhogingen van deze loonbarema's. Hierbij dienen het gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de loonnorm gerespecteerd te worden. Tijdens 
de onderhandelingen op bedrijfsniveau kunnen er toeslagen op de loonbarema's toegekend 
worden.  
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5.2.1.1. Minimumloon en GGMMI 
 
Het GGMMI, ingevoerd door de Nationale Arbeidsraad in 1975, is het minimale inkomen uit arbeid 
dat de werkgever in de particuliere sector over een gemiddelde maand aan een voltijdse 
werknemer moet garanderen. Het GGMMI is gekoppeld aan de gezondheidsindex van de prijzen. 
Meer relevant voor de tewerkstelling zijn echter de minimumlonen vastgelegd door de paritaire 
comités, zijnde het laagste brutoloon uit de loonbarema's. Aangezien inkomen een ruimer 
concept is en naast het brutoloon ook een aantal premies bevat, moet het gemiddelde 
maandinkomen dat overeenstemt met een bepaald minimumloon berekend worden om na te 
gaan of het GGMMI gerespecteerd wordt. Volgens een analyse van het Federaal Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid (1999) ligt het met het minimumloon overeenstemmende 
maandinkomen in de meeste paritaire comités ruimschoots hoger dan het GGMMI.  
 
 

In bedragen uitgedrukt, is het Bel-
gische minimumloon vergelijkbaar 
met dat in Nederland, Frankrijk, 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 
Het is vooral nuttig om het 
minimumloon te vergelijken met het 
gemiddelde bruto maandinkomen in 
de industrie en de dienstensector om 
zich een goed idee te vormen over de 
generositeit ervan. Ook dan blijkt het 
minimumloon in België relatief hoog 
te zijn, weliswaar iets lager dan in 
Luxemburg, Ierland en Nederland 
maar hoger dan in het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Zuid-Europese landen. Indien rekening 
gehouden wordt met het feit dat het 
laagste gemiddelde maandinkomen in 
de meeste sectoren het GGMMI 
overschrijdt, kan men aannemen dat 

de generositeit ervan onderschat wordt in de Eurostat-statistieken. Dit geldt niet voor de andere 
landen omdat het minimumloon daar bepaald wordt door de overheid, en van toepassing is in 
alle sectoren. 
 
Het minimumloon is enkel bindend voor werknemers met lage lonen en lage productiviteit. Het 
beoogt de armoede onder de werkende bevolking te verminderen (Metcalf, 1999). Het 
theoretisch inzicht dat een hoog minimumloon zou leiden tot een geringere vraag naar 
laagproductieve arbeid, wordt niet volmondig bevestigd door de empirische literatuur. 
Verschillende empirische studies wijzen er immers op dat de hoogte van het minimumloon geen 
invloed heeft op de geaggregeerde tewerkstelling (Metcalf, 1999; OECD, 2003). Het 
minimumloon kan echter de tewerkstelling van de minst productieve arbeidskrachten 
bemoeilijken. Een aantal studies wijzen bijvoorbeeld op een negatief effect voor jongere 
werknemers (Burkhauser, Couch en Wittenburg, 2000), in het bijzonder de groep van 
schoolverlaters met weinig kwalificaties. De empirische literatuur heeft echter betrekking op de 
Angelsaksische landen, waar het minimumloon aanzienlijk lager ligt dan in België. Daarom 
kunnen negatieve vraageffecten, vooral voor jongere laaggeschoolden zonder werkervaring, niet 
uitgesloten worden. Merk hierbij op dat in België het GGMMI voor werknemers jonger dan 21 
gereduceerd wordt met een bepaald percentage al naargelang de leeftijd. 

Tabel 39 Minimum maandloon in België en andere 
landen 

 

 

Bedrag in 
euro op 

01-01-2005 

Bedrag in 
euro op 

01-07-2002 

Fractie van het 
gemiddelde bruto 
maandinkomen in 

industrie en  
dienstensector 

(procenten), 2002 
LU 1.467 1.322 50,4 

IE 1.183 1.009 50 

NL 1.265 1.232 49,3 

BE 1.210 1.163 46,4 

FR 1.197 1.154 n.b. 

IT n.b. n.b. 37,1 

ES 599 516 36,2 

US 666 935 34,5 

GB 1.197 1.076 34,4 

PT 437 406 33 
 
Bron: Eurostat. 
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5.2.1.2. De relatie tussen leeftijd en loonkosten 
 
De oudere werknemers vormen een 
risicogroep die mogelijk geconfronteerd 
wordt met een geringere vraag naar hun 
arbeid. Dit zou namelijk het geval zijn 
wanneer oudere werknemers hogere 
loonkosten meebrengen dan hun jongere 
collega's en dit loonkostenverschil niet 
(volledig) wordt goedgemaakt door een 
hogere productiviteit. De correlatie 
tussen lonen en leeftijd is positief in 
alle landen omdat werkervaring nu 
eenmaal bijdraagt tot de accumulatie 
van menselijk kapitaal waardoor de 
productiviteit toeneemt met de 
leeftijd106 (zie ook 5.3.2). Deze evolutie 
weerspiegelt zich in de lonen. Echter, 
de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
wees er in haar vorig rapport (HRW, 
2004) op dat in vele landen van de 
Europese Unie, en zeker ook in België, 
de lonen een leeftijdsstructuur vertonen 
die steiler is dan deze van de 
productiviteit en bovendien langer 

aanhoudt. Dit fenomeen wordt doorgaans verklaard door het bestaan van impliciete contracten 
tussen de werkgever en werknemer waarbij deze laatste aanvankelijk een lager loon aanvaardt 
om dat in de loop van zijn carrière te zien stijgen als beloning voor zijn loyaliteit. Dit betekent 
dat vooral in de tweede helft van de loopbaan het loonkostenverschil met een jonge werknemer 
het productiviteitsverschil overtreft, hetgeen de werkgelegenheid van de minder productieve 
oudere werknemers onder druk zet.  
 
In hetzelfde rapport van de HRW werd immers een negatief verband gevonden tussen enerzijds 
de loonspanning tussen jongere en oudere werknemers - gedefinieerd als de verhouding tussen 
het gemiddelde maandloon van de 55-plussers en dat van de werknemers van 25 tot 29 jaar oud - 
en anderzijds de werkgelegenheidsgraad van ouderen in de landen van de Europese Unie. De 
loonspanning tussen jongere en oudere werknemers ligt in België weliswaar boven het Europese 
gemiddelde, maar is niet buitengewoon hoog. Merk op dat verschillen inzake structuur van de 
werkgelegenheid, relatief aandeel van mannen en vrouwen, voltijders en deeltijders en 
sectorale samenstelling van de economie eveneens bijdragen tot verschillen inzake loonspanning 
tussen de landen van de EU (HRW, 2004). 

                                                 
106 Er bestaat wel onzekerheid over de exacte relatie tussen productiviteit en leeftijd in de empirische literatuur. 

Grafiek 25 Loonspanning tussen oudere en jongere 
werknemers in de EU1 in 1995. 

 
(indexcijfers, loonniveau van 55-plussers in verhouding tot dat 
van de werknemers van 25 tot 29 jaar = 100) 
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Bron: Eurostat (Enquêtes naar de Structuur en de Spreiding van de Lonen, 
 1995). 
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In België zijn de regelmatige 
loonverhogingen op basis van de 
leeftijd ingebakken in de institutionele 
overlegstructuur van de loonvorming in 
de paritaire comités, althans vooral 
voor bedienden. Binnen de paritaire 
comités voor bedienden worden de 
loonbarema's immers gedefinieerd in 
functie van de werknemerscategorie en 
de leeftijd of anciënniteit. Bovendien is 
de leeftijd ook dikwijls een belangrijke 
factor in de opwaartse mobiliteit naar 
hogere functies tijdens de loopbaan. 
Zoals duidelijk blijkt uit grafiek 26, zijn 
het vooral de oudere bedienden die een 
hoger maandloon hebben dan hun 
jongere collega's. Mede hierdoor zijn de 
loonspanningen tussen oud en jong 
meer uitgesproken in de 
dienstensector, waar bedienden een 
groter aandeel uitmaken in de 
tewerkstelling, dan in de industrie. 
Anderzijds zijn het wellicht de minder 
productieve werknemers die, onder 
meer als gevolg van herstructureringen, 
vervroegd uittreden. 

 
5.2.1.3. Directe lasten op arbeid en tewerkstellingssubsidies 
 

Directe belastingen op arbeid en 
werknemersbijdragen voor de sociale 
zekerheid beperken de financiële 
aantrekkelijkheid van werken, hetgeen 
zich vertaalt in een vraag naar hogere 
brutolonen vanwege werknemers en 
aldus minder tewerkstelling. De stijging 
van de nettolonen als gevolg van een 
vermindering van de directe 
belastingen op arbeid of de 
werknemersbijdragen zou werken 
aantrekkelijker maken en aldus het 
aanbod van arbeid stimuleren. Voorts 
leiden de hogere nettolonen ceteris 
paribus ook tot hogere consumptie, een 
sterkere groei van de binnenlandse 
vraag en aldus indirect ook tot meer 
werkgelegenheid. Mogelijk kan een 
vermindering van de (para)-fiscale druk 
op arbeid het productieproces ook 
arbeidsvriendelijker maken indien de 
hogere nettolonen de sociale partners 
aanzetten  tot loonmatiging. In de 
literatuur wordt er tenslotte dikwijls op 
gewezen dat een lastenverlaging enkel 

Grafiek 27 Tewerkstellingssubsidies in de EU 
 
(procenten bbp, 2002) 
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Bron: OESO. 

Grafiek 26 Leeftijdsverloop van de gemiddelde bruto 
maandlonen in België in 1999 

 
(indexcijfers, loonniveau van de werknemers tot 19 jaar = 100) 
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een impact heeft op de binnenlandse vraag en de tewerkstelling indien deze als permanent 
beschouwd wordt, d.w.z. indien de fiscale hervorming op een hoge geloofwaardigheid kan 
rekenen.  
 
Subsidies zijn een ander fiscaal instrument waarmee de overheid de ontwikkeling van de 
loonkosten voor ondernemingen kan beïnvloeden. Zoals reeds opgemerkt werd, kan het bestaan 
van een minimumloon tot gevolg hebben dat het voor de bedrijven niet loont om de minst 
productieve werkkrachten in dienst te nemen. Om de vraag naar deze werknemers dan toch te 
stimuleren, kan de overheid via loonsubsidies de brutolonen van werknemers uit bepaalde 
risicogroepen voor de bedrijven doen dalen en aldus de vraag naar laagproductieve arbeid 
aanzwengelen. Alternatief kan de overheid rechtstreeks arbeidsplaatsen creëren voor deze 
groepen in de publieke sector of in beschermde werkplaatsen. Tewerkstellingssubsidies vormen 
een belangrijk instrument in het Belgische tewerkstellingsbeleid, zoals blijkt uit de 
internationale vergelijking in grafiek 27.  
 
Loonsubsidies voor tewerkstelling in de particuliere sector worden vooral gebruikt om langdurig 
werklozen en gehandicapten financieel aantrekkelijker te maken. Deze groepen verdienen 
bijzondere aandacht omdat werkgevers toch een groter risico nemen bij het aanwerven van 
dergelijke werknemers gezien de grotere onzekerheid ontrent hun mogelijkheden om zich 
volledig in het arbeidsproces te integreren. Bij gelijk loon zal een werkgever dus de voorkeur 
geven aan een minder risicovolle werknemer. Via een subsidie hoopt de overheid het mogelijke 
productiviteitsverschil tussen langdurig werklozen (en gehandicapten) enerzijds en de andere 
sollicitanten anderzijds te compenseren voor de werkgever en de (re)integratie van deze 
groepen in de samenleving te bevorderen. In het kader van het plan ACTIVA van de federale 
regering kunnen werkgevers uit de particuliere sector onder bepaalde voorwaarden aanspraak 
maken op een activering107 van de werkloosheidsuitkering of een activering van het leefloon of 
de financiële tijdelijke bijstand bij aanwerving van respectievelijk een werkzoekende werkloze 
of een begunstigde van het leefloon of de financiële bijstand. Deze activering komt bovenop de 
structurele werkgeversbijdragevermindering die essentieel staat in het plan ACTIVA (zie 
volgende sectie). Het Waals Gewest108 en Brussels Hoofdstedelijk Gewest109 geven onder 
bepaalde voorwaarden eveneens loonsubsidies of aanwervingspremies ter financiële 
ondersteuning bij de aanwerving van bepaalde categorieën werklozen of begunstigden van een 
leefloon. Tenslotte kennen zowel het Vlaamse als het Waalse gewest, in overeenstemming met 
hun bevoegdheden, loonsubsidies toe aan werkgevers in de privé sector wanneer zij een persoon 
met een handicap110 in dienst nemen.  
 
Het belang van tewerkstellingssubsidies in de particuliere sector is sinds 2002 nog toegenomen 
met de invoering op federaal niveau van de dienstencheques in 2004. Dit systeem beoogt 
laaggeschoolden aan een baan te helpen in de reguliere arbeidsmarkt, en tevens het 
wijdverbreide zwartwerk in de huishoudelijke dienstverlening te regulariseren. De subsidie 
bedraagt 14,70 euro per gewerkt uur, terwijl de directe kosten ten laste van de gebruiker 
6,70 euro per dienstencheque bedragen. Het systeem kent een aanzienlijk succes: in december 
2004 waren er iets meer dan 12.000 personen actief in het circuit. De impact op de totale 
werkgelegenheid is echter zeer gering: volgens het INR waren de meeste personen die nu 
tewerkgesteld zijn in het systeem van de dienstencheques voordien actief in het zwartwerk of in 
PWA-verband. De overeenstemmende netto-creatie van nieuwe arbeidsplaatsen wordt op minder 
dan 1.000 geraamd.  
 

                                                 
107  De activering bedraagt 500 euro per kalendermaand, en wordt uitbetaald gedurende een periode van minimum 

1 jaar en maximum 3 jaar, naargelang de duur van de werkloosheid (inactiviteit) voor de aanwerving. 
108 Ontwikkeling van economische expansieprojecten in het kader van KMO's en hulp aan KMO's. 
109 Tussenkomst in de vergoeding van werklozen tewerkgesteld in het kader van projecten van economische expansie en 

aanwervingspremie. 
110 In Vlaanderen worden personen met een handicap gedekt door 2 regelingen die enkel van toepassing zijn op de privé 

sector: CAO-26 en de Vlaamse Inschakelingspremie. In Wallonië kunnen werkgevers in de privé sector alsook in de 
publieke sector beroep doen op een financiële bijstand van het AWIPH (Les aides de l' AWIPH) voor mensen met een 
handicap die door deze instelling als dusdanig erkend werden.  
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Een aantal studies111 wijzen erop dat het subsidiëren van reguliere werkgelegenheid in de 
particuliere sector te verkiezen is boven de directe creatie van (veelal weinig productieve) 
tewerkstelling in de publieke sector of in beschermde werkplaatsen omdat laatstgenoemde 
banen meestal niet leiden tot het opdoen van relevante werkervaring die gemakkelijk 
transfereerbaar is naar normale jobs. Nochtans kunnen laatstgenoemde 
tewerkstellingsprogramma's verantwoord zijn om de integratie te bevorderen van de meest 
benadeelde en zwakste groepen in de arbeidsmarkt welke weinig perspectieven op normaal werk 
hebben. Loonsubsidies gericht op de particuliere sector en op specifieke doelgroepen leiden wel 
tot een stijging van de werkgelegenheid voor de beoogde doelgroepen, maar niet (of slechts in 
geringe mate) tot een toename in de totale tewerkstelling. Dit betekent dat loonsubsidies vooral 
een herverdeling van het werk teweeg brengen in het voordeel van de zwakkere groepen in de 
arbeidsmarkt.  
 
Een tweede belangrijk criterium bij de evaluatie van tijdelijke loonsubsidies is de mate waarin 
zij de doorstromingskansen naar de reguliere arbeidsmarkt voor de doelgroepen bevorderen 
eenmaal de subsidies verstreken zijn. De belangrijkste inzichten uit de literatuur112 zijn dat 
tijdelijke loonsubsidies het best werken bij personen die na een lange periode van werkloosheid 
of inactiviteit (b.v. vrouwen met kinderen) naar de arbeidsmarkt wensen terug te keren, omdat 
een nieuwe werkervaring hen in staat stelt om hun (aanvankelijk lage) productiviteit te verhogen 
en aldus de productiviteitsval te overkomen. De kansen op duurzaam werk verhogen ook 
wanneer loonsubsidies gecombineerd worden met opleiding, training en begeleiding. 
Daarentegen kunnen de kansen op duurzaam werk in bepaalde omstandigheden ook dalen. 
Enerzijds bestaat er een risico dat wanneer subsidies slechts heel langzaam uitdoven, de 
begunstigden minder intensief naar regulier werk zullen zoeken. Anderzijds kunnen te sterk 
gerichte loonsubsidies aanleiding geven tot stigmatisering van doelgroepen met specifieke 
attributen (invaliden, etnische minderheden, migranten, laaggeschoolden). 
 
De evolutie van de directe loonkosten (brutolonen) is het resultaat van periodieke 
loononderhandelingen in de paritaire comités. Via veranderingen in de fiscale en parafiscale 
druk op de lonen kan de overheid dit verloop enigszins beïnvloeden. De baremieke 
loonstructuur beperkt mogelijk de vraag naar de minst productieve arbeidskrachten en de 
oudere werknemers. Het minimumloon - zijnde het laagste loon in de baremieke 
loonstructuur - introduceert mogelijk een productiviteitsval voor eerstgenoemde groep, 
terwijl de in het systeem ingebouwde leeftijdsgebonden loonverhogingen sommige oudere 
werknemers mogelijk uit de markt prijst. Loonsubsidies kunnen het minimumloon minder 
bindend maken voor werkgevers en dus de vraag naar laagproductieve arbeid stimuleren, 
maar leiden niet noodzakelijk tot een belangrijke netto-creatie van tewerkstelling. Zij 
kunnen eveneens de terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken na een langdurige 
werkonderbreking. 
 
5.2.2. Indirecte loonkosten 
 
5.2.2.1. Socialezekerheidsbijdragen van de werkgever 
 
Naast de brutolonen vormen de werkgeversbijdragen, en voornamelijk de verplichte bijdragen 
betaald aan de sociale zekerheid, eveneens een belangrijk onderdeel van de totale loonkost. Zij 
bedragen gemiddeld ongeveer een vierde van de totale loonkosten. Hoewel er voordien ook 
maatregelen genomen werden, vaart de overheid vooral sinds het jaar 2000 – met de invoering 
van de structurele bijdrageverminderingen op 1 april en de uitbreiding van het stelsel van 
startbanen - een koers waarbij patronale lastenverlagingen een essentieel onderdeel vormen van 
het tewerkstellingsbeleid. De verminderingen hebben 2 doelstellingen: enerzijds moeten zij 
laagproductieve arbeid betaalbaar houden en aanleiding geven tot de creatie van bijkomende 
werkgelegenheid, en anderzijds dienen zij de vraag naar werknemers uit de zwakkere groepen in 

                                                 
111  Zie o.m. OECD (2005b), OECD (2003), Martin en Grubb (2001), Calmfors e.a. (2002). 
112  Zie o.m. Van Ours (2002), Martin en Grubb (2001), Cockx, e.a. (2004b). 
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de arbeidsmarkt te stimuleren (zie 
hierboven). Het bedrag van de 
minderinkomsten voor de sociale 
zekerheid is verdrievoudigd tussen 1996 
en 2004 (van 1,4 miljard euro in 1996 
tot iets meer dan 4 miljard euro in 
2004) en het gewicht van de 
werkgeversbijdragen betaald aan de 
sociale zekerheid in de loonkosten is in 
2004 1,30 procentpunt lager dan in 
1996. Deze bijdrageverminderingen 
oefenen dan ook een matigend effect 
uit op de toename van de loonkosten 
van de ondernemingen. De relatieve 
toename van de totale 
werkgeversbijdragen in 2001 en 2002 
was het gevolg van een stijging in de 
meer conjunctuurgebonden sociale 
bijdragen aan de andere sectoren113 en 
de toegerekende sociale bijdragen114. 
 
De belangrijkste maatregelen ter 
vermindering van de verplichte 
werkgeversbijdragen aan de sociale 
zekerheid omvatten enerzijds de 

structurele vermindering op de lage lonen, en anderzijds de verminderingen bij aanwerving van 
langdurig werklozen (plan ACTIVA), bij eerste aanwervingen (het plus-één-plan, plus-twee-plan, 
plus-drie-plan), en bij aanwerving van jonge werknemers (startbanen). Deze werden reeds 
uiteengezet in de inventaris van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid (HRW 
2003) voor zover zij voor 2004 reeds van toepassing waren.  
 
 
Tabel 40 Bijdrageverminderingen voor de sociale zekerheid1 
 
(miljoenen euro's) 
 

 2001 2002 2003 2004 

Banenplan / Plan Activa/startbanen 2 98 107 167 74 

Plannen +1,+2,+3 2 94 92 90 29 

Non-profit 21 5 21 0 

Baggeraars en sleepvaart 7 10 11 9 

Gesubsidieerde contractuelen (GESCOs) 101 103 119 186 

Loonmatiging universiteiten 53 54 54 57 

Doelgroepen 0 0 0 189 

waarvan oudere werknemers 0 0 0 96 

Onthaalmoeders 0 0 6 9 

Ondernemingen in herstructurering 0 0 0 20 

Structurele werkgeversbijdrageverminderingen 2.632 2.764 2.944 3.539 

waarvan hoge lonen 0 0 0 54 

Andere 12 30 40 33 

Totale vermindering werkgeversbijdragen 3.018 3.164 3.451 4.144 
 
Bron: RSZ (Vademecum van de sociale zekerheid). 
1  Bijdrageverminderingen op transactiebasis. 
2  Afgeschaft; is vanaf 2004 vervangen door de vermindering voor doelgroepen. 
 
 

                                                 
113  Deze categorie bestaat uit de groepsverzekeringen en de pensioenstelsels in de tweede pijler. De betaalde 

bijdragen zijn deels afhankelijk van het rendement van de beleggingen (NBB, 2003). 
114  Deze omvatten o.m. de ontslagvergoedingen. 

Grafiek 28 Werkgeversbijdragen in de particuliere 
sector 

 
(procenten van de loonkosten) 
 

hrw\2005\kb08b

19
96

19
98

20
00

20
02

25,8

25,6

25,4

25,2

25,0

24,8

24,6

24,4

24,2

24,0

0

0,5

-0,5

-1,5

1,0

-1,0

20
04

 r

(rechterschaal)

Totale sociale werkgeversbijdragen
(linkerschaal)

Effectieve sociale
werkgeversbijdragen

Bijdragen betaald aan
de sociale zekerheid

Bijdragen betaald aan
andere sectoren

 
 
Bronnen: INR, NBB. 



HRW – Verslag 2005 
 

 
171. 

De structurele werkgeversbijdrageverminderingen waren goed voor ongeveer 3,5 miljard euro in 
2004 en het aantal werknemers dat recht geeft op een structurele bijdragevermindering bedroeg 
ongeveer 1,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2004. Begin 2004 werd eveneens een structurele 
bijdragevermindering voor de hoogste lonen ingevoerd, en werd het systeem herzien en 
gekoppeld aan een systeem van forfaitaire aftrekken om de aanwerving van personen uit 
risicogroepen te stimuleren (zie het onderstaande kaderstuk). De vroegere stelsels van 
banenplannen, plan ACTIVA, startbanen en plannen plus-een, plus-twee en plus-drie werden 
opgenomen in dit nieuwe stelsel van doelgroepenverminderingen. Voorts werd er tevens een 
doelgroepenvermindering voorzien voor oudere werknemers (57 jaar of ouder). Met deze 
hervorming beoogt de overheid het systeem van bestaande bijdrageverminderingen te 
harmoniseren en administratief te vereenvoudigen.  
 
 
Structurele bijdrageverminderingen voor werkgevers 
 
De programmawet van 22 December 2004 voorziet in een globale, patronale 
bijdragevermindering met twee componenten. Enerzijds is er een algemene 
bijdragevermindering in functie van het referentieloon van de werknemer en anderzijds zijn er 
forfaitaire verminderingen voor werknemers uit bepaalde risicogroepen, waarbij het bedrag 
varieert in functie van de karakteristieken van de aangeworven werknemer.  
 
Voor de algemene bijdragevermindering moet bepaald worden tot welke categorie een 
werknemer behoort en vervolgens het referentieloon berekend worden op trimesteriële basis.  
Onderstaande tabel geeft weer hoe de bijdragevermindering berekend wordt: 
 
   
Categorie  Trimesterieel referentieloon: S  Trimesteriële bijdragevermindering  

     
Categorie 1, Indien S > 5.870,71 euro en < 12.000 euro 400 euro 
marktsector Indien S < 5.870,71 euro (lage lonen)  400 euro +0,144*(5.870,71 euro - S) 

 Indien S> 12.000 euro (hoge lonen)  400 euro + 0,06*(S - 12.000 euro) 

    
Categorie 2,  Indien S > 5.870,71 euro en < 12.000 euro  0 
non-profitsector  Indien S < 5.870,71 euro (lage lonen)  0 + 0,2266*(5.870,71 euro - S) 

onder Sociale Maribel Indien S> 12.000 euro (hoge lonen)  0 + 0,06*(S - 12.000 euro) 

    
Categorie 3, Indien S > 5.870,71 euro en < 12.000 euro  471 euro 
non-profitsector onder Indien S < 5.870,71 euro (lage lonen)  471 euro + 0,1444*(5.870,71 euro - S) 

C.P. 327 Indien S> 12.000 euro (hoge lonen)  471 euro + 0,06*(S - 12.000 euro) 

Bron: RSZ. 

 

De aldus bekomen bijdragevermindering wordt verhoudingsgewijs aangepast bij deeltijdse of 
onvolledige prestaties.  
 
De structurele bijdragevermindering kan aangevuld worden met een doelgroepenkorting van 
400 euro of 1.000 euro per kwartaal in het geval een werknemer tot een van de volgende 
doelgroepen behoort: 
 
1. Jongere werkzoekende werknemers tot en met 25 jaar komen in aanmerking voor een 

doelgroepenvermindering indien laaggeschoold (= niet in het bezit van een diploma hoger 
secundair onderwijs). Minderjarigen (-18 jaar) geven recht op een vermindering van 
1.000 euro per kwartaal tot aan het einde van het jaar waarin zij 18 werden. Bij aanwerving 
van een meerderjarige jongere ontvangt de werkgever een korting van 1.000 euro in het 
kwartaal van aanwerving en in de 7 daaropvolgende kwartalen. Daarna valt de vermindering 
terug tot 400 euro per kwartaal, om tenslotte volledig te vervallen op het moment dat de 
werknemer 26 jaar wordt. Het bedrag wordt verdubbeld voor jongeren van buitenlandse  
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 origine115 en voor jongeren met een handicap116. 
 
2. Oudere werklozen vanaf 57 jaar komen in aanmerking voor een doelgroepenvermindering van 

400 euro per kwartaal tot het moment van definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt. 
 
3. Langdurige werkzoekende werklozen geven aanleiding tot een doelgroepenvermindering (plan 

ACTIVA) voor een bepaalde duur, waarbij zowel het forfaitair bedrag als duur afhankelijk zijn 
van de leeftijd (ouder of jonger dan 45) en de werkloosheidsduur. Deze worden als volgt 
berekend: 

 
 

Inschrijvingsduur Vermindering RSZ 1.000 
euro per trimester Vermindering RSZ 400 euro Arbeidstoelage 500 euro 

per maand indien UVW 

Werknemers jonger dan 45 jaar 
 

  

12 maanden (312 dagen) in 
de 18 voorgaande maanden  1 + 4 - - 

    
24 maanden (624 dagen) in 
de 36 voorgaande maanden  1 + 8 - Maand aanwerving + 

15 maanden 
    
36 maanden (936 dagen) in 
de 54 voorgaande maanden 
(4 1/2 jaar) 

1 + 8 4 volgende Maand aanwerving + 
23 maanden 

    
5 jaar (1560 dagen) in de 
voorbije 90 maanden (7 1/2 
jaar) 

1 + 8 12 volgende Maand aanwerving + 
29 maanden 

    

 
Werknemers van 45 jaar en ouder 

 
  

6 maanden (156 dagen) in 
de 9 voorgaande maanden  1 + 4 16 volgende - 

    
12 maanden (312 dagen in 
de 18 voorgaande maanden  1 + 20 - - 

    
18 maanden (468 dagen in 
de 27 voorgaande maanden) 1 + 20 - Maand aanwerving + 

29 maanden 
    

 
Bron: RSZ. 
 
 

 Er bestaat een afzonderlijke berekening voor werklozen als gevolg van een sluiting van een 
onderneming. De nieuwe werkgever ontvangt dan een korting van 1.000 euro in het kwartaal 
van aanwerving en in de 4 volgende kwartalen, ongeacht de leeftijd van de aangeworven 
werkloze, en een korting van 400 euro in de daaropvolgende 16 volgende kwartalen indien de 
werkloze ouder dan 45 is. In alle gevallen maakt de nieuwe werkgever eveneens aanspraak op 
een activering van de werkloosheidsuitkering (500 euro per maand) gedurende 2 jaar. 

 
4. Bij eerste aanwervingen ontvangt de werkgever 1.000 euro per kwartaal gedurende 

5 kwartalen en daarna 400 euro per kwartaal gedurende 8 kwartalen voor de eerste 

                                                 
115 Een persoon wordt geacht van buitenlandse origine te zijn indien: 
 - een persoon niet in het bezit is van een nationaliteit van een land van de EU of, 
 - indien een van beide ouders niet in het bezit is van een dergelijke nationaliteit (of deze niet bezat op het moment 
   van overlijden) of, 
 - indien tenminste twee grootouders niet in het bezit zijn van een dergelijke nationaliteit (of deze niet bezaten op 
   het moment van overlijden). 
116 Een persoon met een handicap is elke persoon die als dusdanig ingeschreven is bij een van de volgende instellingen:  
 - Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, 
 - L'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées, 
 - Service Bruxellois Francophone des personnes handicapées, 
 - Dienstelle des Deutschsprachigen Germeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere  
   soziale Fürsorge.  
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werknemer, 400 euro gedurende 13 kwartalen voor de tweede werknemer, en 400 euro 
gedurende 9 kwartalen voor de derde werknemer. 

 
5. Collectieve arbeidsduurvermindering : werknemers die onder een CAO vallen die voorziet in 

een collectieve arbeidsduurvermindering komen geven recht op een doelgroepenvermindering 
van 400 euro per betrokken werknemer en per kwartaal. De duur is afhankelijk van de 
overeengekomen arbeidsduurverkorting. 

 
6. Elke werknemer geeft recht op maximum één doelgroepvermindering. Indien een werknemer 

in aanmerking zou komen voor verschillende doelgroepverminderingen, kan de werkgever de 
meest interessante formule te kiezen. 

 
 
Simulaties (zie de onderstaande tabel) hebben aangetoond dat een structurele verlaging van de 
sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers een duidelijk positieve impact heeft op de 
tewerkstelling. Deze impact kan bovendien worden verhoogd door de bijdrageverminderingen te 
concentreren op de lagere lonen aangezien vooral de vraag naar laaggeschoolde arbeid gevoelig 
is voor veranderingen in de loonkosten. Enkele studies117 hebben aangetoond dat de 
netto-impact op de tewerkstelling vooral het resultaat is van een minder snelle vernietiging van 
weinig productieve jobs.  
 
 
Tabel 41 Impact op de tewerkstelling van een bijdragevermindering1 2 

 
(duizenden personen) 
 
 Gericht op de 

minimumlonen 
Gericht op de 

lage lonen 
Gericht op de 

hoge lonen 
Niet gericht 
(alle lonen) 

     
1. Sneessens en Shadman (2000)   +23,2  
     
2. Stockman (2002)  + 9,5 / + 16,2 + 4,4 / + 6,2 + 2,2 / + 7,4 
     
3. Burggraeve en Du Caju (2003)    + 6,2 / + 9,2 
     
4. Hendricks en al. (2003)    + 8,0 / + 11,3 
     
5. Pierrard (2004a, 2004b) + 59,6 + 20,4 + 6,3 + 9,4 
     
6. Federaal Planbureau (2004)  + 13,1 / +21,3  + 5,7 / + 6,8 
 
Bronnen: Cockx, e.a. (2005). 
1 Langetermijneffecten op de tewerkstelling (in duizenden) van de patronale bijdrageverminderingen met een ex-ante kost van 0,2 pct. 

bbp (ongeveer 500 miljoen euro in 2000); volgens loontype waarop de verminderingen gericht zijn. 
2 Resultaten 1 tot 4: zonder maatregelen ter financiering van het begrotingstekort; 
 Resultaten 5 en 6: begrotingstekort wordt gefinancierd door hogere belasting op inkomen. 
 
 

Toch dient er ook rekening gehouden te worden met 2 temperende factoren (Burggraeve en Du 
Caju, 2003). Enerzijds zal de initiële bijdragevermindering toegekend aan werkgevers wellicht 
herverdeeld worden tussen werknemers en werkgevers tijdens de loononderhandelingen, m.a.w. 
zij zal gedeeltelijk omgezet worden in hogere brutolonen. Anderzijds stelt zich het probleem van 
de financiering van de bijdrageverminderingen, welke ceteris paribus de creatie van 
werkgelegenheid zullen afremmen (Federaal Planbureau, 2005). Ten slotte dient de vraag 
gesteld te worden of er voldoende mobiliseerbaar aanbod is om de toegenomen vraag in te 
vullen. Er stelt zich vooral een probleem wanneer het aangeboden werk weinig aantrekkelijk is 
voor werknemers (onregelmatige uren, gevaarlijk en ongezond werk, weinig werkzekerheid). 
 
Wat de doelgroepenverminderingen betreft, kan verwezen worden naar de evaluatie van de 
loonsubsidies. De impact van het plan ACTIVA werd onderzocht door Cockx e.a. (2005) voor de 
groep van laaggekwalificeerde jongere werklozen. Zij stellen dat het plan ACTIVA geleid heeft 
tot de aanwerving van jongeren die anders mogelijk geen kans op de arbeidsmarkt zouden 
krijgen. Hierdoor wordt vermeden dat zij in de langdurige werkloosheid zouden terechtkomen. 
                                                 
117  Zie o.m. Cockx e.a. (2005, 2004a), Crépon en Desplatz (2001). 
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Anderzijds neemt de kans op ontslag toe op het moment dat de bijdrageverminderingen 
(subsidies) ten einde lopen. Hoewel sommigen daarna werk zullen vinden in het reguliere 
arbeidscircuit, is er tevens een risico dat anderen - meestal de minst productieve werkkrachten - 
zullen blijven alterneren tussen (langdurige) werkloosheid en gesubsidieerd werk. 
 
5.2.2.2. Administratieve lasten 
 
Naast de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid en aan andere instellingen, worden de 
loonkosten ook beïnvloed door de regelgeving inzake tewerkstelling. Deze lasten omvatten 
enerzijds alle administratieve formaliteiten die een werkgever moet vervullen om de 
arbeidswetgeving correct na te leven, en anderzijds de kosten verbonden aan een mogelijk 
ontslag van een werknemer op een later tijdstip. 
 
Uitgedrukt in euro kunnen de administratieve lasten van regelgeving gedefinieerd worden als 
zowel de tijd als de middelen die de onderneming zelf en/of een externe dienst nodig hebben 
om de regelgeving te begrijpen, de inlichtingen te verzamelen, te verwerken, voor te stellen of 
te bewaren en de formulieren in te vullen die de administratie vereist. Het Federaal Planbureau 
heeft sinds 2002 de opdracht gekregen om in samenwerking met de Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging tweejaarlijks een raming te maken van de administratieve lasten voor de 
ondernemingen en zelfstandigen, en de prioriteiten in verband met het proces van 
administratieve vereenvoudiging te identificeren. De studie beperkt zich tot de drie 
belangrijkste domeinen van regelgeving: met name tewerkstelling, fiscaliteit en milieu. De 
totale administratieve lasten in deze 3 domeinen voor 2002 werden geraamd op 6,3 miljard euro 
(of 2,4 percent van het BBP) bij de ondermeningen en op 2,7 miljard euro (of 1 per cent van het 
BBP) bij de zelfstandigen. De administratieve lasten van de regelgeving met betrekking tot de 
fiscaliteit vormen hoofdzakelijk een vaste kost. Uitgedrukt per werknemer zijn zij bijgevolg heel 
belangrijk in de kleine ondernemingen en relatief onbelangrijk in de grote ondernemingen. 
Daarentegen zijn de verplichtingen met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu vooral 
belangrijk voor de grote ondernemingen. Tenslotte stijgen de totale administratieve lasten van 
de regelgeving met betrekking tot de tewerkstelling met het aantal werknemers, maar minder 
dan evenredig zodat ook deze lasten uitgedrukt per werknemer dalen met de 
ondernemingsgrootte. Er zijn weliswaar enkele discontinuïteiten doordat ondernemingen vanaf 
een bepaald aantal werknemers een syndicale afvaardiging moeten organiseren en een Comité 
voor Preventie en Bescherming op het werk moet oprichten (vanaf 50 werknemers). In elk geval 
brengt de aanwerving van een bijkomende werknemer extra administratieve lasten met zich 
mee, welke ook in aanmerking zullen genomen worden bij het bepalen van de totale kost van 
deze werknemer. Deze lasten wegen uiteraard zwaarder door bij een weinig productieve 
werknemer met een laag loon. De administratieve vereenvoudiging van de regelgeving met 
betrekking tot tewerkstelling zal dan waarschijnlijk ook een positief effect hebben op de vraag 
naar weinig productieve arbeid. Recente administratieve vereenvoudigingen in de 
arbeidswetgeving omvatten o.m. de harmonisering en vereenvoudiging van het stelsel van 
bijdrageverminderingen (zie vorig punt), de invoering van de onmiddellijke elektronische 
aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de multifunctionele driemaandelijkse elektronische 
aangifte aan de RSZ (DMFA).    
  
Een aspect van de arbeidsregelgeving waar veel aandacht aan besteed wordt in de economische 
literatuur betreft de bescherming van de werknemer tegen ontslag (Employment Protection 
Legislation, ook bekend als EPL). Indien een werkgever weet dat hij een werknemer later niet 
kosteloos kan ontslaan, b.v. in een periode van lage conjunctuur, dan zal hij met deze kosten 
rekening houden bij de aanwervingsbeslissing. EPL is eigenlijk een "belasting" op de 
(neerwaartse) aanpassing van de tewerkstelling in de onderneming. Hierdoor zullen 
ondernemingen minder snel overgaan tot ontslag, maar de keerzijde van de medaille is dat zij 
ook minder snel aanwerven. Dit betekent dat zowel de stromen in als uit de werkloosheid kleiner 
zullen zijn. Het effect hiervan op de werkloosheidsgraad en de totale werkgelegenheidsgraad is 
onduidelijk. Zeker is wel dat EPL de gemiddelde werkloosheidsduur doet toenemen, hoewel zij 
ook beïnvloed wordt door andere factoren, zoals de duur en de generositeit van de 
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werkloosheidsuitkeringen en de effectiviteit van het activeringsbeleid. Een strikte EPL werkt dus 
vooral in het nadeel van de groepen met een hoger risico op werkloosheid, met name jongeren 
en vrouwen (OECD, 2002).  
 
Hoewel de wetgeving op de bescherming tegen ontslag het aanpassingsvermogen van de 
ondernemingen aan de economische ontwikkelingen enigszins beperkt, biedt een zekere mate 
van bescherming tegen ontslag ook voordelen voor de werkgevers, werknemers en de 
maatschappij. EPL stimuleert het smeden van een langdurige band tussen werkgever en 
werknemer, hetgeen enerzijds mogelijk de motivatie van de werknemer versterkt en anderzijds 
investeringen in voortgezette en bedrijfsspecifieke opleidingen aanmoedigt. Op die manier kan 
EPL bijdragen tot de accumulatie van menselijk kapitaal en dus een hogere productiviteit. Voor 
werknemers is EPL een vorm van verzekering tegen ontslag, in een actuarieel neutraal stelsel 
zullen zij in ruil hiervoor een lager loon moeten aanvaarden. Tenslotte zouden bedrijven bij het 
ontbreken van enige EPL wellicht meer werknemers ontslaan in periodes van lage conjunctuur 
dan wenselijk is uit maatschappelijk oogpunt. De maatschappij draagt immers de kosten van de 
werkloosheid. Aldus zet EPL de bedrijven ertoe aan om rekening te houden met deze 
maatschappelijke kosten verbonden aan afdankingen van personeel. 
 
De OESO heeft indicatoren ontwikkeld waarmee voor elk land de striktheid van de wetgeving 
inzake bescherming tegen ontslag gemeten kan worden. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de 
strakheid van de wettelijke bescherming van vaste werknemers, dit zijn werknemers met een 
contract van onbepaalde duur, en anderzijds naar de mate van flexibiliteit waarmee bedrijven 
een beroep kunnen doen op tijdelijke arbeid. Wat betreft de eerstgenoemde indicator (vaste 
werknemers) wordt er rekening gehouden met de volgende aspecten van de regelgeving: 
 
1. de wettelijk opgelegde procedure, 
2. beperkingen op de omstandigheden waarin ontslag gerechtvaardigd kan worden, 
3. de wettelijke opzegtermijn, 
4. de afdankingspremie. 
 
In België is de procedure welke gevolgd dient te worden bij ontslag niet erg zwaar (een 
aangetekend schrijven is vereist) en zijn er weinig andere beperkingen. Er is een wettelijke 
opzegtermijn voorzien, deze verschilt naargelang de anciënniteit bij arbeiders en wordt bij 
bedienden bepaald in functie van de anciënniteit en het maandloon. De wet voorziet niet in een 
bijkomende afdankingspremie.  
 
Om tegemoet te komen aan de nood aan flexibiliteit vanwege het bedrijfsleven, kunnen 
bedrijven naast werknemers met een contract van onbepaalde duur ook werknemers in tijdelijk 
verband aanwerven. Om de striktheid van de regelgeving op het inzetten van tijdelijke arbeid te 
meten, heeft de OESO een tweede indicator ontwikkeld. Deze houdt vooral rekening met: 
 
1. wettelijke beperkingen op het inzetten van tijdelijke arbeid, b.v.de omstandigheden waarin 

het kan, de maximale duur van een tijdelijk contract, het aantal toegestane verlengingen, 
2. reglementering van de uitzendkantoren. 
 
Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid worden in België geregeld door de wet van 24 juli 1987, maar 
de wet werd sindsdien versoepeld. De belangrijkste herzieningen vonden plaats in 1997, toen het 
mogelijk werd om een tijdelijk contract tot vier keer te vernieuwen en het aantal wettelijke 
beperkingen op de activiteiten van uitzendbureaus verminderd werd.  
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Grafiek 29 OESO-indicatoren met betrekking tot de wettelijke bescherming van werknemers tegen 
ontslag 
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Bij een internationale vergelijking van de OESO-indicatoren betreffende de striktheid van de 
wettelijke bescherming tegen ontslag en de reglementering van de tijdelijke arbeid en 
uitzendarbeid in 1994 en 2003, valt vooral de trend om het gebruik van tijdelijke arbeid te 
versoepelen op, terwijl de bescherming van de vaste werknemers vrijwel onveranderd is 
gebleven. In 2003 hebben de landen met een relatief strikte (soepele) wettelijke bescherming 
tegen ontslag van vaste werknemers meestal eveneens een relatief strikte (soepele) 
reglementering van de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. België wordt daarentegen gekenmerkt 
door een relatief soepele wetgeving inzake ontslag van vaste werknemers aangezien de waarde 
van de indicator zowel in 1994 als in 2003 onder het EU-gemiddelde ligt, en een eerder strikte 
reglementering van de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Ondanks de versoepeling van deze 
wetgeving in 1997, blijft de waarde van de indicator hier boven het EU-gemiddelde liggen 
aangezien het gemiddelde zelf ook gedaald is. Nochtans was de versoepeling van de 
reglementering op tijdelijke arbeid en uitzendarbeid in België groter dan in het gemiddelde van 
de EU-landen. Tenslotte vallen de Verenigde Staten op omwille van het quasi ontbreken van 
enige EPL.  
 
Tijdelijke contracten en uitzendarbeid vergemakkelijken de instroom in de reguliere 
arbeidsmarkt van werknemers met weinig (recente) werkervaring (o.a. pas afgestudeerden, 
werklozen, vrouwen die na een onderbreking het werk willen hervatten). Wanneer een 
werkgever weinig zekerheid heeft over de potentiële productiviteit van een werknemer, is een 
contract van tijdelijke duur een relatief risicoloze optie welke bovendien toelaat om de 
productiviteit van de werknemer rechtstreeks te observeren. Bij positieve evaluatie volgt 
mogelijk een contract van onbepaalde duur. In dit opzicht is een redelijk soepele reglementering 
van deze flexibele arbeidsvorm wenselijk. Weliswaar schuilt er een gevaar, vooral bij strikte EPL 
voor vaste werknemers en zeer soepele reglementering van tijdelijke arbeid zoals b.v. in 
Nederland, dat er een duale arbeidsmarkt ontstaat waarbij de transitie van werknemers tussen 
tijdelijke en vaste contracten kleiner wordt. Een dergelijke segmentatie van de arbeidsmarkt 
kan de onderhandelingspositie van werknemers met een contract van onbepaalde duur 
versterken, waardoor deze hogere lonen en andere voordelen kunnen afdwingen. Een mogelijk 
gevolg hiervan is dat bedrijven dan vaker een beroep zullen doen op goedkopere, tijdelijke 
werknemers bij nieuwe aanwervingen, vooral bij een geringe reglementering van de tijdelijke 
arbeid, waardoor de contracten van onbepaalde duur aan belang zullen inboeten. Vaste 
werknemers zullen tevens meer mogelijkheden aangeboden krijgen om een bijkomende opleiding 
te volgen en betere perspectieven hebben op promoties en leeftijdsgebonden loonverhogingen. 
Werknemers met een contract van tijdelijk duur delen niet in deze voordelen. Geringe 
perspectieven op een contract van onbepaalde duur en kwalitatief beter werk kunnen na verloop 
van tijd tot ontmoediging leiden. Vooral vrouwelijke werknemers met kinderen, die omwille van 
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hun gezinslast vaker (tijdelijk) overstappen naar deeltijds werk of inactiviteit, en andere 
werknemers die al dan niet objectief voor de werkgevers minder aantrekkelijk zijn, zullen het 
slachtoffer worden van zo'n duale arbeidsmarkt.   
 
De conclusie van deze subsectie is dat de overheid de ontwikkeling van de loonkosten vooral 
kan beïnvloeden via de indirecte loonkosten. De verminderingen van de verplichte 
werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid zijn uitgegroeid tot een belangrijke pijler van 
het tewerkstellingsbeleid in België. Bijdrageverminderingen geven aanleiding tot de netto-
creatie van werkgelegenheid en zijn het meest effectief wanneer zij gericht zijn op de 
laagste lonen. De impact van deze maatregelen wordt echter wel beperkt door de 
budgettaire noodzaak om de kosten ervan te compenseren, door een eventuele gedeeltelijke 
afwenteling van de lastenverlaging in hogere brutolonen, of door een mogelijk gebrek aan 
mobiliseerbare en geschikte arbeidskrachten.  
 
Daarnaast kunnen administratieve vereenvoudiging en harmonisering van de bestaande 
stelsels eveneens een impact hebben op de werkgelegenheid. Andere maatregelen ter 
vereenvoudiging van de arbeidsregelgeving hebben eveneens een kostenverlagend effect dat 
zwaarder doorweegt bij de lagere lonen. Tenslotte kan ook een relatief soepele 
reglementering van tijdelijke arbeid en uitzendarbeid de instroom van werknemers uit 
risicogroepen bevorderen. Toch dient erop gelet te worden dat deze regelgeving niet te 
soepel wordt in vergelijking met de wetgeving inzake bescherming tegen ontslag van vaste 
werknemers, want zo'n situatie kan een duale arbeidsmarkt creëren. 
 
 
5.3. FACTOREN DIE DE PRODUCTIVITEIT BEÏNVLOEDEN 
 
Werknemers verschillen onderling sterk in hun productief potentieel, maar de potentiële 
productiviteit is a priori erg moeilijk in te schatten. Het is wel mogelijk om toch een eerste ruwe 
schatting te maken op basis van een aantal parameters waarvan geweten is dat zij de 
productiviteit beïnvloeden. De belangrijkste parameters, die hieronder besproken worden, zijn 
cognitieve vaardigheden, opleiding en leeftijd. Daarnaast wordt de potentiële productiviteit van 
een werknemer ook beïnvloed door zijn gezondheid, zijn levensgewoonten die de gezondheid 
beïnvloeden, zijn motivatie, zijn recente beroepservaringen en eventuele periodes van 
inactiviteit. Tenslotte is arbeid doorgaans productiever in kapitaalintensieve productieprocessen, 
en spelen conjuncturele factoren eveneens een rol. 
 
5.3.1. Opleiding, vaardigheden en productiviteit 
 
Alle empirische studies wijzen op een positief verband tussen loon en opleidingsniveau: een 
hoger opgeleide werknemer verdient gemiddeld meer dan een lager opgeleide. Deze observaties 
ondersteunen de economische theorie van het menselijk kapitaal volgens dewelke de 
accumulatie van algemene en bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden de productiviteit van 
werknemers verhoogt, hetgeen zich weerspiegelt in de lonen. Menselijk kapitaal wordt o.m. 
verworven via onderwijs, opleiding en training, wat betekent dat hoger opgeleide werknemers 
meestal beschikken over een grotere hoeveelheid menselijk kapitaal waardoor zij productiever 
zijn. Professionele ervaring wordt doorgaans ook beschouwd als een factor in de accumulatie van 
menselijk kapitaal, hoewel de bijdrage van een extra jaar beroepservaring afneemt naarmate de 
totale beroepservaring toeneemt. Bovendien deprecieert de stock van menselijk kapitaal: met 
de technologische vooruitgang veroudert de kennis verworven tijdens de basisopleiding. Deze 
depreciatie kan worden tegengegaan door een cultuur van levenslang leren (bijkomende 
opleidingen tijdens de actieve loopbaan) aan te moedigen.  
 
Volgens de meest recente arbeidskrachtenenquête voor België had 9,5 procent van de bevolking 
tussen 25 en 64 jaar deelgenomen aan een opleiding of training in de 4 weken die voorafgingen 
aan de bevraging. Hiermee scoort België onder het EU15-gemiddelde van 10,1 procent, maar 
vooral het contrast met de 3 Scandinavische landen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk valt 
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op. Deze geringe participatie kan 
vooral worden toegeschreven aan een 
gebrek aan interesse bij individuen en 
de zwakke economische conjunctuur 
waardoor bedrijven minder investeren 
in de opleiding van werknemers (Buyens 
e.a., 2005). Toch is de deelname van 
volwassenen aan opleiding en training 
in België de laatste jaren toegenomen: 
deze bedroeg immers slechts 3 procent 
in 1997. Verder lijken mannen en 
vrouwen ongeveer in dezelfde mate 
deel te nemen in de meeste EU-landen.  
 
De financiële inspanningen van de 
ondernemingen inzake vorming en 
opleiding bedroegen 1,2 procent van de 
loonmassa in 2002 (CRB, 2004). De 
doelstelling van de sociale partners is 
dit bedrag op te trekken tot 
1,9 procent van de loonmassa tegen het 
einde van 2004. Werkgevers hebben er 
inderdaad belang bij dat werknemers 
blijven investeren in opleidingen en 
training tijdens hun actieve loopbaan 
omdat dit hen toelaat om hun kennis, 

vaardigheden en productiviteit op pijl te houden of zelfs te vergroten. De voortgezette opleiding 
en vorming kan zelfs een middel zijn om productiviteitsvallen te bestrijden. We moeten echter 
vaststellen dat sommige risicogroepen, met name de hoogste leeftijdsgroep en de groep van 
laaggeschoolden in de bevolking tussen 25 en 64 jaar slechts in geringe mate deelnemen aan 
opleidingen. Het beeld wordt enigszins overdreven doordat deze groepen gekenmerkt worden 
door een lagere participatiegraad op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn voor de ondernemingen de 
investeringen in opleiding en training minder rendabel in het geval van weinig productieve 
werknemers - er is immers een reëel risico dat zij vroegtijdig zullen afhaken - en werknemers 
aan het einde van hun loopbaan, waardoor deze werknemers mogelijk minder 
opleidingsmogelijkheden aangeboden krijgen. Daarenboven zijn mogelijk ook andere drempels 
belangrijk, in het bijzonder voor laaggeschoolden (financiële beperkingen, zwakke 
onderhandelingspositie, toegang tot informatie). 
 
 

Grafiek 30 Deelname aan een formele opleiding of 
training gedurende de vier weken die 
voorafgingen aan de arbeidskrachten-
enquête in de EU in 2004: opsplitsing naar 
geslacht 
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Grafiek 31 Deelname aan een opleiding of training gedurende de vier weken die aan de 
arbeidskrachtentelling voorafgingen in België in 2003 
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Empirische studies wijzen tevens op het belang van cognitieve vaardigheden in het verklaren van 
loonverschillen, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in het opleidingsniveau 
en de leeftijd (Boissire e.a. 1985, Murnane e.a. 1995). Cognitieve vaardigheden zoals numerieke 
vaardigheden, leesvaardigheden, redeneringsvermogen, computer en technische vaardigheden 
zijn belangrijk omdat zij aan een werknemer toelaten om gemakkelijker nieuwe functies en 
toepassingen te leren waardoor zijn flexibiliteit en inzetbaarheid vergroot. Het is evident dat er 
een positieve correlatie bestaat tussen deze basisvaardigheden en het hoogst behaalde diploma. 
Mensen met een grotere natuurlijke aanleg voor bepaalde vaardigheden zullen de investeringen 
in onderwijs als minder lastig ervaren en daarom een voorkeur hebben voor meer scholing. 
Anderzijds zal onderwijs ook bijdragen tot de ontwikkeling en versterking van deze cognitieve 
vaardigheden. Bijgevolg zal een hoger opgeleide persoon gemiddeld beter scoren op de 
vaardigheidstesten dan een minder hoog opgeleide. Toch valt het niet uit te sluiten dat een 
minder hoog opgeleide werknemer ook over hoge vaardigheden beschikt (Murnane e.a., 1995). 
Deze vaststelling duidt erop dat ook andere factoren, zoals b.v. de socio-economische 
achtergrond en financiële beperkingen, de scholingsbeslissing beïnvloeden.  
 
Aangezien een aangeboren aanleg voor bepaalde vaardigheden niet onmiddellijk waarneembaar 
is maar er wel een positieve correlatie bestaat met het opleidingsniveau, geeft een opleiding 
toch enige informatie over de potentiële vaardigheden van een toekomstige werknemer en kan 
een diploma dus gebruikt worden om een bepaald signaal uit te sturen. Anderzijds kan een 
werkgever het opleidingsniveau ook gebruiken als selectiecriterium bij sollicitanten. In extremis 
kan het gebeuren dat een bepaalde taak perfect uitgevoerd kan worden door een laaggeschoolde 
werknemer, maar dat de werkgever er toch de voorkeur aan geeft om hiervoor een beter 
geschoolde werknemer aan te werven in de veronderstelling op die manier een meer productieve 
werknemer aan te trekken die tevens gemakkelijker ingezet kan worden voor andere taken 
indien nodig zou blijken. Weliswaar dient erop gewezen te worden dat werkgevers doorgaans 
meerdere instrumenten ter beschikking hebben om informatie over de potentiële productiviteit 
van een werkaanbieder te verkrijgen, zoals b.v. psycho-technische testen, interviews, 
referenties, werkervaring, en de proefperiode.  
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5.3.2. Leeftijd en productiviteit 
 
Algemeen wordt aangenomen dat de productiviteit van een werknemer varieert tijdens zijn 
actieve loopbaan in functie van zijn leeftijd. Over de exacte relatie tussen beide variabelen 
bestaan echter verschillende en tegenstrijdige theoretische inzichten. Volgens het inzicht dat 
beroepservaring bijdraagt tot de accumulatie van menselijk kapitaal (b.v. kennis van procedures, 
vaardigheden in het oplossen van routineproblemen, bedrijfsspecifieke kennis), zijn oudere 
werknemers ook productiever. Anderzijds worden oudere werknemers dikwijls geassocieerd met 
een minder goede gezondheid, een zwakkere fysieke conditie, verouderde kwalificaties, een 
lagere snelheid (b.v. in besluitvorming), een beperktere capaciteit om nieuwe technieken en 
toepassingen te leren en van taak te veranderen. Psychologische onderzoeken bevestigen dat de 
cognitieve vaardigheden sterk beginnen af te nemen rond de leeftijd van 50 jaar, met name 
vooral de leervaardigheden, memorisatie, snelheid en vermogen om complexe problemen op te 
lossen, en in veel mindere mate de verbale en communicatieve vaardigheden (Skirbekk, 2003). 
Deze argumenten stellen dat, na verloop van tijd, de productiviteit zal afnemen met de leeftijd. 
Bijgevolg kan maar weinig gezegd worden over het exacte productiviteitsprofiel van een 
werknemer over zijn loopbaan. 
 
Een robuuste empirische schatting van de relatie tussen leeftijd en productiviteit is eveneens 
moeilijk te bekomen doordat de individuele productiviteit van een werknemer meestal niet 
rechtstreeks gemeten kan worden. Een algemeen probleem bij dergelijke schattingen is dat de 
oudere werknemers in de steekproef niet willekeurig geselecteerd werden (selection bias). Het 
zijn namelijk de werknemers die ervoor gekozen hebben om niet vroegtijdig uit te treden (zelf-
selectie) en evenmin gedwongen werden door de werkgever om op vervroegd pensioen te gaan 
(marktselectie), hetgeen laat vermoeden dat het de beste en meest productieve werknemers 
binnen de oudere leeftijdsklasse zijn. Dit leidt tot een overschatting van de productiviteit van 
oudere werknemers. Studies die de individuele productiviteit benaderen door gebruik te maken 
van de evaluatiescores toegekend door managers aan werknemers vinden doorgaans geen 
duidelijk verband tussen leeftijd en productiviteit. Indien daarentegen gewerkt wordt met 
steekproeven van werknemers waarvan de kwantiteit en de kwaliteit van de individuele output 
wel gemeten kan worden, dan wijzen de resultaten op een productiviteitsprofiel met een 
omgekeerde U-vorm (Skirbekk, 2003). Studies die de productiviteit op bedrijfsniveau trachten te 
meten en vervolgens te relateren aan de leeftijdsstructuur van de werknemers in het bedrijf, 
vinden een gelijkaardig profiel (Aubert et Crépon, 2003). De verschillende benaderingen hebben 
echter allen af te rekenen met methodologische problemen, waardoor de resultaten voorzichtig 
geïnterpreteerd moeten worden. Toch laten de resultaten vermoeden dat er in de tweede helft 
van de loopbaan een ontkoppeling optreedt tussen de ontwikkelingen van de lonen en de 
productiviteit, waarbij de lonen verder blijven toenemen terwijl de productiviteit eerst 
stagneert en uiteindelijk afneemt. Hierdoor kan een productiviteitsval ontstaan, waarbij oudere 
werknemers in verhouding tot hun productiviteit te duur zijn in vergelijking met jongere 
werknemers.  
 
Leeftijd en opleidingsniveau zijn van doorslaggevend belang bij het inschatten van de 
potentiële productiviteit van een toekomstige werknemer. Vooral een hoge leeftijd en 
laaggeschooldheid worden geassocieerd met lagere productiviteit. Indien rekening gehouden 
wordt met de leeftijdsgebonden lonen van oudere werknemers en de sectorale 
minimumlonen, dan kan de vraag naar respectievelijk oudere werknemers en laaggeschoolde 
jongeren zonder noemenswaardige beroepservaring wegvallen als gevolg van een 
productiviteitsval. 
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5.4. DE IMPACT VAN DISCRIMINATIE OP DE VRAAG NAAR ARBEID 
 
In de vorige secties werd aangetoond dat loonverschillen gerechtvaardigd kunnen worden door 
productiviteitsverschillen, en dat er voor bepaalde groepen (laaggeschoolde werknemers, 
langdurige werklozen en oudere werknemers) mogelijk een productiviteitsval bestaat. Toch 
kunnen niet alle waargenomen loonverschillen verklaard worden door verschillen in 
opleidingsniveau, professionele ervaring en leeftijd of werkervaring, de belangrijkste 
determinanten van de productiviteit (zie sectie 5.3). Zelfs indien 2 werknemers over een 
identieke potentiële productiviteit beschikken en hetzelfde werk willen uitvoeren in dezelfde 
activiteitsbranche, is het mogelijk dat zij niet altijd identiek gewaardeerd en verloond worden in 
de arbeidsmarkt omdat zij verschillen in een of meerdere persoonlijke karakteristieken die 
echter a priori geen impact hebben op hun productiviteit, zoals bijvoorbeeld geslacht of etnische 
achtergrond. In dit geval spreekt men van discriminatie.  
 
Discriminatie kan verschillende vormen aannemen: 
 
 – Ongelijke verloning waarbij verschillende lonen uitbetaald worden aan personen in 

eenzelfde functie met een gelijkaardig diploma en in eenzelfde activiteitsbranche. 
 - Ongelijke behandeling in de tewerkstelling, waarbij persoonlijke karakteristieken die 

geen invloed hebben op de potentiële productiviteit de toetredingskansen tot de 
arbeidsmarkt of tot bepaalde functies verlagen. 

 - Ongelijke promotiekansen. 
 
Persoonlijke voorkeuren leiden ertoe dat bepaalde attributen, zoals geslacht of etnische 
achtergrond, een persoon minder aantrekkelijk kunnen maken voor de werkgever, omdat 
werkgevers, klanten, leveranciers en collega's in bepaalde gevallen minder waarde hechten aan 
de interacties met een vrouw of een persoon van niet-Europese origine. Het risico op negatieve 
reacties bij collega's, klanten en leveranciers of persoonlijke afkeer kan een werkgever ervan 
weerhouden om een persoon met dergelijke verondersteld onaantrekkelijke attributen aan te 
werven of te bevorderen naar een leidinggevende functie, tenzij dit risico gecompenseerd wordt 
door een duidelijk hogere potentiële productiviteit of lagere lonen. Deze voorkeuren en 
negatieve reacties vinden hun oorsprong in culturele factoren, maatschappelijke tradities, 
vooroordelen, stereotypes of onwetendheid. 
 
Hoewel discriminatie niet uitgesloten kan worden als een van de mogelijke verklaringen voor de 
lage werkgelegenheidsgraad bij personen met een niet-EU nationaliteit, laten de beschikbare 
gegevens het niet toe om hier dieper op in te gaan (zie ook sectie 3.2.1.4). Daarom beperkt deze 
sectie zich tot een bespreking van de situatie van de vrouwen in de arbeidsmarkt. Zoals reeds 
opgemerkt werd (zie sectie 3.2.1.3), is er nog steeds een tewerkstellingskloof tussen mannen en 
vrouwen van ongeveer 16 procentpunten. Deze kloof daalt weliswaar naarmate het 
opleidingsniveau toeneemt van 20,6 procentpunten voor de laaggeschoolden naar 
6,5 procentpunten voor de hooggeschoolden. Ze is vooral toe te schrijven aan een hogere 
inactiviteitsgraad bij (laaggeschoolde) vrouwen en niet aan een hogere werkloosheid onder 
vrouwen.  
 
Met betrekking tot de lonen heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS, 2005) berekend 
dat de genderkloof in de maandinkomens tussen mannen en vrouwen in 2002 15,1 procent 
bedroeg: gemiddeld verdienden de vrouwen 2.206 euro per maand en mannen 2.597 euro. De 
inkomensstatistieken van de RSZ118 tonen aan dat de werkende vrouwen veel sterker 
vertegenwoordigd zijn in de lage lonen (daglonen tussen 50 en 60 euro, 60 en 70 euro, 70 en 
80 euro) dan hun mannelijke collega's. Daarentegen verdient 17 pct. van de werkende mannen 
een dagloon van meer dan 150 euro, tegenover slechts 8 pct. van de werkende vrouwen. 

                                                 
118  Deze cijfers hebben betrekking op de toestand op 31 december 2003. Deze bedragen zijn niet gecorrigeerd voor het 

arbeidsregime (deeltijds of voltijds). Ze leunen dus dichter aan bij het concept van bruto-inkomen per loontrekkende 
dan de loonkost. 
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Verschillen in het aantal gewerkte uren, de productiviteit en in tewerkstellingspatronen 
(activiteitsbranches en functies) tussen mannen en vrouwen dragen allen bij tot verschillen in de 
verloning (zie het onderstaande kaderstuk). Maar zelfs wanneer in de mate van het mogelijke 
rekening gehouden wordt met deze verschillen tussen mannen en vrouwen, verdwijnt de 
genderkloof niet (OESO 2002, VDAB 2003). Dit wijst mogelijk op het bestaan van onzichtbare 
verschillen tussen mannen en vrouwen die de productiviteit beïnvloeden, maar discriminatie kan 
echter ook niet uitgesloten worden als verklarende factor. 
 
 
Grafiek 32 Verdeling van de tewerkstelling volgens geslacht en dagloon 
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Bron: RSZ. 
 

 
De oorzaken van een genderkloof in de verloning tussen mannen en vrouwen 
 
Volgens een recente studie van het NIS verdienen vrouwen per maand gemiddeld 15 pct.minder 
dan mannen. Merk op dat dit inkomensverschil nog groter zou zijn indien laaggeschoolde 
vrouwen met ongeveer dezelfde intensiteit zouden participeren in de arbeidsmarkt als de 
laaggeschoolde mannen, zoals het geval is bij de hooggeschoolde vrouwen. Het verschil in 
participatiepatronen tussen mannen en vrouwen introduceert een opwaartse vertekening in het 
gemiddelde inkomen per maand voor de vrouwen aangezien de laaggeschoolde vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in de arbeidsmarkt ("selection bias").  
 
De genderkloof kan verder uitgelegd worden door middel van vijf groepen van potentiële 
factoren: 
 
1. Verschillen in de arbeidsduur. In 2003 werkten 38 pct. van de vrouwen in deeltijds verband. 

Het overeenkomstige percentage was slechts 5,8 voor de mannen. Dit impliceert dat 
vrouwen per maand gemiddeld minder uren presteren dan mannen, hetgeen zich uiteraard 
weerspiegelt in het maandinkomen. Het kan bijgevolg ook nuttig zijn om de kloof te 
berekenen in de bruto uurlonen tussen mannen en vrouwen. Volgens een iets minder recente 
OESO-studie (OECD, 2002), bedroeg het gemiddelde bruto uurloon van alle werkzame 
vrouwen (voltijds en deeltijds) tussen 20 en 64 jaar 93 procent van het gemiddelde bruto 
uurloon van alle werkzame mannen in dezelfde leeftijdscategorie in 1998, hetgeen 
overeenstemt met een kloof van 7 procentpunten.  
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2. Verschillen in de zichtbare factoren die de productiviteit beïnvloeden, zoals leeftijd, 

opleiding en werkervaring. Wat betreft het opleidingsniveau is er bij de jongere generatie 
geen sprake meer van een genderkloof tussen mannen en vrouwen. Nochtans blijven er 
verschillen bestaan tussen jongens en meisjes in de studiekeuzes, waarbij meisjes vaker 
studierichtingen kiezen die minder goed verloond worden in de arbeidsmarkt. Wat de 
werkervaring betreft, kan gesteld worden dat een man gemiddeld meer ervaring 
accumuleert dan een vrouw over eenzelfde, langere periode omdat een vrouw gemakkelijker 
haar loopbaan onderbreekt (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof) en ook vaker deeltijds 
werkt om werk en gezin beter te kunnen combineren. Indien hiermee rekening gehouden 
wordt, dan zou volgens de theorie van het menselijk kapitaal de productiviteit bij een 
mannelijke werknemer iets sneller toenemen dan bij een vrouwelijke werkneemster.  

 
3. Horizontale en verticale segmentatie van de arbeidsmarkt in overwegend mannelijke of 

vrouwelijke jobs. Het valt nog steeds op dat vrouwen zeer sterk vertegenwoordigd zijn in 
administratieve functies, de verkoop, de publieke sector, het onderwijs, de zorgsector en 
andere jobs in de sociale sector, terwijl mannen dan weer sterk aanwezig zijn in 
managementfuncties en de topadministratie, alsook in technische, manuele en financiële 
functies en in de productiesectoren. Deze segmentatie vloeit deels voort uit een grotere 
voorkeur bij vrouwen voor deeltijds werk, regelmatige werkuren en jobs die 
loopbaanonderbreking minder penaliseren. Dit heeft ook als gevolg dat vrouwen vaker 
terecht komen in jobs met geringere perspectieven op carrière en in jobs waarbij zij hun 
cognitieve en leidinggevende vaardigheden minder benuttigen (OECD, 2002). Er is wel een 
trend naar een vervaging van deze segmentaties, voornamelijk bij de jongere, 
hooggeschoolde vrouwen. 

 
4. Verschillen in de aard van de arbeidsrelatie. Vrouwen zijn vaker werkzaam in tijdelijk 

verband (Van der Steene, e.a., 2002): 58 pct. van de tijdelijke werkkrachten in 1999 waren 
vrouwelijk. Indien tijdelijke en vaste werknemers vergeleken worden die eenzelfde 
werkervaring hebben, een soortgelijk diplomaniveau behaald hebben, van hetzelfde geslacht 
zijn en soortgelijke functies bekleden in even grote bedrijven uit dezelfde sector, dan blijkt 
dat de tijdelijke werknemer gemiddeld 5 pct. minder loon krijgt (Van der Steene, e.a.). 

 
5. Onzichtbare factoren die de productiviteit beïnvloeden. Wegens haar disproportionele 

verantwoordelijkheden binnen het gezin, verschilt een vrouw mogelijk van een man in haar 
motivatie of in de inspanningen die zij wil / kan leveren voor het werk. Dit weerspiegelt zich 
ook gedeeltelijk in verschillende keuzes inzake arbeidsduur, functie en sector van 
tewerkstelling (zie vorige punten). Aangezien motivatie moeilijk meetbaar is, kunnen de 
verschillen ook subjectief zijn en gebaseerd op stereotypes. 

 
6. Discriminatie. Zelfs bij afwezigheid van enig objectief verschil volgens de bovenstaande 

criteria (werkervaring, arbeidsduur, opleidingsniveau, type arbeidscontract, functie, sector), 
zou een vrouw mogelijk minder kunnen verdienen dan een man omwille van het geslacht. 

 
Bovenstaande factoren, die allen bijdragen tot het ontstaan van een genderkloof in de verloning, 
wegen zwaarder door voor laaggeschoolde vrouwen en voor vrouwen met kinderen die gezien 
hun vaak nog disproportionele verantwoordelijkheden in de opvoeding van de kinderen soms 
noodgedwongen andere carrièrekeuzes moeten maken. Goed uitgebouwde faciliteiten voor 
betaalbare kinderopvang kunnen de positie van laatstgenoemde groep vrouwen in de 
arbeidsmarkt verbeteren (Jaumotte, 2003). 
 
 
Het kan niet uitgesloten worden dat persoonlijke karakteristieken, zoals geslacht of etnische 
achtergrond, die a priori geen impact hebben op de potentiële productiviteit van een 
werknemer, toch een invloed hebben op de aanwervingsbeslissing, de promotiekansen en de 
uurlonen. Dit fenomeen - doorgaans bestempeld als discriminatie - is empirisch echter 
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moeilijk te kwantificeren wegens de complexiteit van het probleem bij de vrouwelijke 
werknemers en het ontbreken van adequate statistische gegevens voor etnische 
minoriteiten.  
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BIJLAGE 
_____ 

 
 
 
Definitie van de gebruikte concepten 
 
 
Initieel inkomen: het netto maandelijks inkomen in de initiële situatie, dit is vóór transitie, 

in euro. 
 
Absolute toename: het verschil tussen het netto maandelijks inkomen in de alternatieve  
  situatie en dat in de initiële situatie, in euro. 
 
Relatieve toename: het verschil tussen het netto maandelijks inkomen in de alternatieve  
 situatie en dat in de initiële situatie, in procenten. 
 
NVR: netto vervangingsratio, dit is de verhouding van het netto maandelijks 

inkomen in de initiële situatie tot dat in de alternatieve situatie, in  
 procenten. 
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A.  OVERGANG VAN LANGDURIGE WERKLOOSHEID NAAR WERK 
 
A.1 EENVERDIENERGEZINNEN 
 
 
Tabel 1 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: alleenstaande 
 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 

Absolute toename 221,6 280,0 317,0 354,1 394,6 455,8 506,9 559,2 618,9 678,6 738,3 

Relatieve toename 26 33 38 42 47 54 60 67 74 81 88 

NVR 79 75 73 70 68 65 62 60 58 55 53 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 722,5 

Absolute toename 337,1 395,5 432,5 469,5 510,1 571,2 622,3 674,7 734,4 794,1 853,7 

Relatieve toename 47 55 60 65 71 79 86 93 102 110 118 

NVR 68 65 63 61 59 56 54 52 50 48 46 

                      

1999                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 605,2 

Absolute toename 245,6 304,2 369,9 424,4 478,9 533,3 587,8 635,8 677,6 726,0 778,7 

Relatieve toename 41 50 61 70 79 88 97 105 112 120 129 

NVR 71 67 62 59 56 53 51 49 47 45 44 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 

Absolute toename 307,5 366,0 431,8 486,3 540,7 595,2 649,7 697,6 739,5 787,9 840,6 

Relatieve toename 57 67 79 89 100 110 120 128 136 145 155 

NVR 64 60 56 53 50 48 46 44 42 41 39 

                      
 
Bron: CSB. 
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Tabel 2 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: eenoudergezin met kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 

Absolute toename 61,1 115,9 148,8 181,8 220,9 277,7 323,8 371,0 425,6 480,1 534,7 

Relatieve toename 5 9 11 14 17 21 25 28 33 37 41 

NVR 96 92 90 88 86 82 80 78 75 73 71 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 

Absolute toename 206,7 261,5 294,4 327,4 366,5 423,3 469,4 516,6 571,2 625,7 680,3 

Relatieve toename 18 23 25 28 32 37 41 45 49 54 59 

NVR 85 82 80 78 76 73 71 69 67 65 63 

                      

1999                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 

Absolute toename -40,7 10,0 74,2 123,8 173,0 222,0 271,3 314,3 354,3 398,7 444,6 

Relatieve toename -4 1 7 11 15 20 24 28 31 35 39 

NVR 104 99 94 90 87 84 81 78 76 74 72 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 

Absolute toename 65,0 115,7 179,9 229,5 278,7 327,7 377,0 420,0 460,0 504,4 550,3 

Relatieve toename 6 11 17 22 27 32 37 41 45 49 53 

NVR 94 90 85 82 79 76 73 71 69 67 65 

                      
 
Bron: CSB. 
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Tabel 3 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: eenoudergezin zonder kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 

Absolute toename 105,62 164,00 201,03 238,06 278,61 339,75 390,90 443,23 502,92 562,61 496,71 

Relatieve toename 8 13 15 18 21 26 30 34 39 43 38 

NVR 93 89 87 85 82 79 77 75 72 70 72 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.158,0 1.58,0 1.158,0 

Absolute toename 251,2 309,6 346,6 383,7 424,2 485,3 536,5 588,8 648,5 708,2 642,3 

Relatieve toename 22 27 30 33 37 42 46 51 56 61 55 

NVR 82 79 77 75 73 70 68 66 64 62 64 

            

1999                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 

Absolute toename 39,93 98,50 164,5 218,72 273,18 327,65 382,11 430,09 472,72 521,19 574,19 

Relatieve toename 4 9 14 19 24 29 34 38 42 46 51 

NVR 97 92 87 84 81 78 75 73 71 69 68 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 

Absolute toename 145,6 204,2 270,0 324,4 378,9 433,4 487,8 535,8 578,4 627,2 679,9 

Relatieve toename 14 20 26 32 37 42 47 52 56 61 66 

NVR 88 83 79 76 73 70 68 66 64 62 60 

            
 
Bron: CSB. 
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Tabel 4 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: koppel met één inkomen, met kinderen ten 

laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.61,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 

Absolute toename 194,9 260,7 300,8 338,8 384,6 455,3 517,4 581,0 652,0 720,8 785,8 

Relatieve toename 14 19 22 25 28 33 38 43 48 53 58 

NVR 87 84 82 80 78 75 72 70 68 65 63 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.216,3 12.16,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 1.216,3 

Absolute toename 340,5 406,3 446,4 484,4 530,2 600,9 663,0 726,6 797,6 866,4 931,4 

Relatieve toename 28 33 37 40 44 49 55 60 66 71 77 

NVR 78 75 73 72 70 67 65 63 60 58 57 

            

1999                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 

Absolute toename 107,1 178,0 250,6 315,2 380,1 445,0 506,2 560,8 610,9 665,6 723,3 

Relatieve toename 9 16 22 28 33 39 45 49 54 59 64 

NVR 91 86 82 78 75 72 69 67 65 63 61 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 

Absolute toename 212,8 283,7 356,3 420,9 485,8 550,7 611,9 666,5 716,6 771,3 829,0 

Relatieve toename 21 28 35 41 47 54 59 65 70 75 81 

NVR 83 78 74 71 68 65 63 61 59 57 55 

                      

 
Bron: CSB. 
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Tabel 5 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk:  

koppel met één inkomen, zonder kinderen ten laste 
 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 

Absolute toename 230,2 295,9 336,2 377,2 425,8 498,2 560,7 624,3 695,3 764,1 829,1 

Relatieve toename 23 29 33 38 42 50 56 62 69 76 82 

NVR 81 77 75 73 70 67 64 62 59 57 55 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 860,1 

Absolute toename 375,8 441,5 481,8 522,8 571,4 643,8 706,3 769,9 840,9 909,7 974,7 

Relatieve toename 44 51 56 61 66 75 82 90 98 106 113 

NVR 70 66 64 62 60 57 55 53 51 49 47 

            

1999                     

                      

Maximale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 

Absolute toename 96,2 166,4 240,2 305,1 370,0 434,9 496,2 550,7 600,3 654,8 712,5 

Relatieve toename 11 19 28 35 43 50 57 64 69 76 82 

NVR 90 84 78 74 70 67 64 61 59 57 55 

                      

Minimale uitkering                     

                      

Initieel inkomen 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 759,2 

Absolute toename 201,9 272,1 345,9 410,8 475,7 540,6 601,9 656,4 706,0 760,5 818,2 

Relatieve toename 27 36 46 54 63 71 79 86 93 100 108 

NVR 79 74 69 65 61 58 56 54 52 50 48 

                      
 
Bron: CSB. 
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Tabel 6 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: alleenstaande 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
            

2004                     
            

Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 837,98 

            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 144,83 148,39 147,60 147,76 141,36 148,16 158,44 171,22 184,57 201,40 216,42 
Relatieve toename 17 18 18 18 17 18 19 20 22 24 26 
NVR 85 85 85 85 86 85 84 83 82 81 79 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 131,79 125,92 116,35 107,01 101,94 107,44 112,81 121,31 126,38 134,53 139,86 
Relatieve toename 16 15 14 13 12 13 13 14 15 16 17 
NVR 86 87 88 89 89 89 88 87 87 86 86 

            
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 722,54 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 167,34 173,75 174,14 175,77 175,69 184,37 196,11 209,80 223,34 247,54 281,57 
Relatieve toename 23 24 24 24 24 26 27 29 31 34 39 
NVR 81 81 81 80 80 80 79 77 76 74 72 

            
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 144,62 139,91 131,24 122,80 118,83 125,79 132,61 142,64 149,19 158,90 165,76 
Relatieve toename 20 19 18 17 16 17 18 20 21 22 23 
NVR 83 84 85 85 86 85 84 84 83 82 81 
            
1999                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 605,21 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 111,01 119,74 128,25 140,71 142,57 148,30 158,16 169,27 184,74 215,17 245,60 
Relatieve toename 18 20 21 23 24 25 26 28 31 36 41 
NVR 85 83 83 81 81 80 79 78 77 74 71 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 93,92 92,47 90,81 94,86 102,09 106,27 113,23 120,09 123,92 130,93 138,27 
Relatieve toename 16 15 15 16 17 18 19 20 20 22 23 
NVR 87 87 87 86 86 85 84 83 83 82 81 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 543,33 

            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 120,35 129,77 138,91 153,12 158,92 165,74 185,75 216,18 246,61 277,04 307,47 
Relatieve toename 22 24 26 28 29 31 34 40 45 51 57 
NVR 82 81 80 78 77 77 75 72 69 66 64 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 99,99 99,25 98,33 102,96 110,66 115,36 122,74 129,99 134,35 141,81 150,30 
Relatieve toename 18 18 18 19 20 21 23 24 25 26 28 
NVR 84 85 85 84 83 82 82 81 80 79 78 
            
 
Bron: CSB. 



HRW – Verslag 2005 
 

 
196. 

 
Tabel 7 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: eenoudergezin met kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 
 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      
2004                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 177,47 183,72 184,71 186,75 183,85 192,08 202,94 214,59 223,67 236,01 243,29 
Relatieve toename 14 14 14 14 14 15 16 16 17 18 19 
NVR 88 88 88 87 88 87 87 86 85 85 84 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 162,42 158,31 150,33 143,49 140,42 147,34 153,51 163,65 170,44 180,23 186,93 
Relatieve toename 12 12 12 11 11 11 12 13 13 14 14 
NVR 89 89 90 90 90 90 89 89 88 88 87 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 219,54 228,72 231,77 235,98 238,67 249,10 261,38 274,83 289,35 305,84 312,03 
Relatieve toename 19 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 
NVR 84 84 83 83 83 82 82 81 80 79 79 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 187,65 185,16 178,59 172,31 170,70 179,85 188,83 200,77 209,39 220,99 229,71 
Relatieve toename 16 16 15 15 15 16 16 17 18 19 20 
NVR 86 86 87 87 87 87 86 85 85 84 83 
                        
1999                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 101,16 110,29 120,14 133,68 137,65 145,18 156,69 169,22 179,34 192,13 201,80 
Relatieve toename 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 
NVR 92 91 90 89 89 89 88 87 86 86 85 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 97,50 97,02 96,36 101,31 107,98 113,01 120,74 127,57 132,25 140,04 147,71 
Relatieve toename 9 9 8 9 10 10 11 11 12 12 13 
NVR 92 92 92 92 91 91 90 90 90 89 88 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 127,54 137,57 148,80 163,57 168,24 176,04 188,64 202,08 215,07 231,68 243,44 
Relatieve toename 12 13 14 16 16 17 18 20 21 23 24 
NVR 89 88 87 86 86 85 85 84 83 82 81 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 114,77 115,69 116,46 122,63 130,81 136,98 145,69 153,00 158,73 167,37 176,00 
Relatieve toename 11 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 
NVR 90 90 90 89 89 88 88 87 87 86 85 
            
 
Bron: CSB. 
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Tabel 8 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: eenoudergezin zonder kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 
 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      
2004                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 1.303,6 13.03,6 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 202,65 209,13 210,05 212,09 210,81 219,68 231,42 244,10 254,36 267,87 276,02 
Relatieve toename 16 16 16 16 16 17 18 19 20 21 21 
NVR 87 86 86 86 86 86 85 84 84 83 83 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 178,19 173,89 165,59 157,51 153,95 161,33 168,58 179,00 185,95 196,02 202,91 
Relatieve toename 14 13 13 12 12 12 13 14 14 15 16 
NVR 88 88 89 89 89 89 89 88 88 87 87 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 231,61 240,80 243,84 248,05 251,57 263,90 279,25 296,48 313,59 331,25 341,65 
Relatieve toename 20 21 21 21 22 23 24 26 27 29 30 
NVR 83 83 83 82 82 81 81 80 79 78 77 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 195,42 192,93 186,36 180,08 178,47 187,62 196,60 208,54 217,16 228,76 237,48 
Relatieve toename 17 17 16 16 15 16 17 18 19 20 21 
NVR 86 86 86 87 87 86 85 85 84 84 83 
            
1999                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 152,31 162,26 171,91 186,44 191,37 198,92 210,64 221,64 231,57 245,08 255,33 
Relatieve toename 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 
NVR 88 87 87 86 86 85 84 84 83 82 82 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 130,21 129,73 129,07 134,02 142,07 147,10 154,83 162,42 167,11 174,90 183,63 
Relatieve toename 11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 
NVR 90 90 90 89 89 89 88 87 87 87 86 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 1.029,8 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 171,22 182,74 193,90 209,70 216,80 226,06 239,38 253,87 267,00 283,33 295,31 
Relatieve toename 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 
NVR 86 85 84 83 83 82 81 80 79 78 78 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 142,29 143,20 143,98 150,15 159,24 165,41 174,12 182,65 188,39 197,03 206,57 
Relatieve toename 14 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 
NVR 88 88 88 87 87 86 86 85 85 84 83 
            
 
Bron: CSB. 
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198. 

 
Tabel 9 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: koppel met één inkomen, met kinderen ten 

laste 
 

 Procenten van het minimumloon 
 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      
2004                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 1.361,9 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 228,20 227,92 221,78 211,03 207,69 211,84 216,66 224,80 239,87 257,37 269,46 
Relatieve toename 17 17 16 15 15 16 16 17 18 19 20 
NVR 86 86 86 87 87 87 86 86 85 84 83 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 195,91 195,68 191,92 187,28 184,78 187,62 190,46 193,30 196,16 199,02 201,88 
Relatieve toename 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 
NVR 87 87 88 88 88 88 88 88 87 87 87 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 1216,3 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 241,03 237,54 226,36 215,28 212,27 217,12 221,98 231,21 252,46 277,38 332,13 
Relatieve toename 20 20 19 18 17 18 18 19 21 23 27 
NVR 83 84 84 85 85 85 85 84 83 81 79 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 206,61 204,31 197,03 189,77 187,50 190,57 193,64 196,73 199,82 202,92 206,03 
Relatieve toename 17 17 16 16 15 16 16 16 16 17 17 
NVR 85 86 86 87 87 86 86 86 86 86 86 
            
1999                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 1.134,8 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 157,07 159,04 161,02 163,00 169,03 182,04 194,70 207,72 220,53 235,33 246,93 
Relatieve toename 14 14 14 14 15 16 17 18 19 21 22 
NVR 88 88 88 87 87 86 85 85 84 83 82 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 149,92 151,21 152,48 153,74 155,01 156,27 157,54 158,81 160,07 161,34 162,61 
Relatieve toename 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 
NVR 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 1.029,1 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 157,07 159,04 161,02 163,00 170,01 186,30 202,60 219,83 238,11 260,48 279,74 
Relatieve toename 15 15 16 16 17 18 20 21 23 25 27 
NVR 87 87 86 86 86 85 84 82 81 80 79 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 149,94 151,21 152,48 153,74 155,01 156,27 157,54 158,81 160,07 161,34 162,61 
Relatieve toename 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 
NVR 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 
            
 
Bron: CSB. 
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199. 

 
Tabel 10 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk:  

koppel met één inkomen, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 
 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            
2004                     
            
Maximale uitkering                     
            
Initieel inkomen 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 1.005,7 
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 215,89 211,60 201,00 190,86 182,33 184,95 187,59 193,72 208,77 225,56 236,14 
Relatieve toename 21 21 20 19 18 18 19 19 21 22 23 
NVR 82 83 83 84 85 84 84 84 83 82 81 
            
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 191,76 188,61 181,08 173,73 170,91 172,86 174,86 176,90 178,99 181,12 183,30 
Relatieve toename 19 19 18 17 17 17 17 18 18 18 18 
NVR 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
            
Minimale uitkering                     
            
Initieel inkomen 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 860,08 
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 238,68 236,82 226,36 215,28 212,27 217,12 221,98 231,21 250,67 269,94 309,13 
Relatieve toename 28 28 26 25 25 25 26 27 29 31 36 
NVR 78 78 79 80 80 80 79 79 77 76 74 
            
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 205,45 203,75 197,03 189,77 187,50 190,57 193,64 196,73 199,82 202,92 206,03 
Relatieve toename 24 24 23 22 22 22 23 23 23 24 24 
NVR 81 81 81 82 82 82 82 81 81 81 81 
            
1999                     
                      
Maximale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 121,81 120,37 118,99 117,70 114,86 124,72 134,32 144,47 154,61 167,17 176,30 
Relatieve toename 14 14 14 14 13 14 16 17 18 19 20 
NVR 88 88 88 88 88 87 87 86 85 84 83 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 127,47 126,54 125,47 124,42 123,40 122,41 121,46 120,54 119,64 118,78 117,95 
Relatieve toename 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 
NVR 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Initieel inkomen 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 759,25 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 134,46 134,48 134,60 134,81 132,98 143,64 154,00 164,81 176,14 190,36 201,87 
Relatieve toename 18 18 18 18 18 19 20 22 23 25 27 
NVR 85 85 85 85 85 84 83 82 81 80 79 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Absolute toename 135,01 134,97 134,78 134,64 134,54 134,48 134,45 134,47 134,53 134,62 134,76 
Relatieve toename 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
NVR 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
            
 
Bron: CSB. 
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200. 

A.2 TWEEVERDIENERSGEZINNEN 
 
 
Tabel 11 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit een 

werkende1 en een werkloze partner, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
            
2004            

                     

Maximale uitkering            
            

Initieel inkomen 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 

Absolute toename 441,44 498,91 534,87 570,86 610,17 669,86 729,55 789,24 848,93 908,63 968,32 

Relatieve toename 25 28 30 32 34 38 41 44 48 51 54 

NVR 80 78 77 76 74 73 71 69 68 66 65 
            

Minimale uitkering            
            

Initieel inkomen 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 

Absolute toename 524,84 582,31 618,27 654,26 693,57 753,26 812,95 872,64 932,33 992,03 1.051,72 

Relatieve toename 31 34 36 39 41 44 48 51 55 58 62 

NVR 76 74 73 72 71 69 68 66 65 63 62 
            
Forfaitaire uitkering            

                      

Initieel inkomen 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 

Absolute toename 603,6 661,1 697,1 733,1 772,4 832,1 891,8 951,5 1.011,1 1.070,8 1.130,5 

Relatieve toename 37 41 43 45 48 51 55 59 62 66 70 

NVR 73 71 70 69 68 66 65 63 62 60 59 

            

            

1999                     

                      

Maximale uitkering            
            

Initieel inkomen 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 

Absolute toename 353,01 409,88 474,27 526,97 579,67 632,37 685,07 737,78 790,48 843,18 895,88 

Relatieve toename 24 28 33 36 40 44 47 51 55 58 62 

NVR 80 78 75 73 71 70 68 66 66 63 62 
            

Minimale uitkering            
            

Initieel inkomen 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 

Absolute toename 376,93 433,81 498,19 550,90 603,60 656,30 709,00 761,70 814,40 867,11 919,80 

Relatieve toename 26 30 35 39 42 46 50 53 57 61 64 

NVR 79 77 74 72 70 68 67 65 64 62 61 
            

Forfaitaire uitkering            

                      

Initieel inkomen 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 

Absolute toename 421,8 478,7 543,1 595,8 648,5 701,2 753,9 806,6 859,3 912,0 964,7 

Relatieve toename 31 35 39 43 47 51 55 58 62 66 70 

NVR 77 74 72 70 68 66 65 63 62 60 59 

            
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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201. 

 
Tabel 12 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit een 

werkende1 en een werkloze partner, met kinderen ten laste zonder kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
            
2004            

                     

Maximale uitkering            
            

Initieel inkomen 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 

Absolute toename 441,4 498,9 534,9 570,9 610,2 669,9 729,6 789,2 848,9 908,6 968,3 

Relatieve toename 21 24 26 27 29 32 35 38 41 43 46 

NVR 83 81 80 79 77 76 74 73 71 70 68 
                      

Minimale uitkering                      
                      

Initieel inkomen 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 

Absolute toename 524,8 582,3 618,3 654,3 693,6 753,3 813,0 872,6 932,3 992,0 1.051,7 

Relatieve toename 26 29 31 33 34 37 40 43 46 49 52 

NVR 79 78 76 75 74 73 71 70 68 67 66 
            
Forfaitaire uitkering            

             

Initieel inkomen 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 

Absolute toename 587 645 681 717 756 816 876 935 995 1.055 1.114 

Relatieve toename 30 33 35 37 39 42 45 48 51 55 58 

NVR 77 75 74 73 72 70 69 67 66 65 63 

            

            

1999            

             

Maximale uitkering            
            

Initieel inkomen 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 

Absolute toename 353,2 410,1 474,5 527,2 579,9 632,6 685,3 738,0 790,7 843,4 896,1 

Relatieve toename 20 24 27 30 34 37 40 43 46 49 52 

NVR 83 81 78 77 75 73 72 70 69 67 66 
                      

Minimale uitkering                      
                      

Initieel inkomen 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 

Absolute toename 377,6 434,5 498,9 551,6 604,3 657,0 709,7 762,4 815,1 867,8 920,5 

Relatieve toename 22 25 29 32 35 39 42 45 48 51 54 

NVR 82 80 77 76 74 72 71 69 68 66 65 
            

Forfaitaire uitkering            

             

Initieel inkomen 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 

Absolute toename 423 479 544 597 649 702 755 807 860 913 965 

Relatieve toename 25 29 33 36 39 42 45 49 52 55 58 

NVR 80 78 75 74 72 70 69 67 66 65 63 

            
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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Tabel 13 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit een 

werkende1 en een werkloze partner, met kinderen ten laste en kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
            
2004            

                     

Maximale uitkering            
            

Initieel inkomen 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 

Absolute toename 332,9 386,8 418,7 450,6 488,8 546,9 601,5 652,0 702,1 752,2 802,3 

Relatieve toename 16 18 20 22 23 26 29 31 34 36 38 

NVR 86 84 83 82 81 79 78 76 75 74 72 
                     

Minimale uitkering                     
                     

Initieel inkomen 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 

Absolute toename 416,3 470,2 502,1 534,0 572,2 630,3 684,9 735,4 785,5 835,6 885,7 

Relatieve toename 21 23 25 27 28 31 34 37 39 42 44 

NVR 83 81 80 79 78 76 75 73 72 71 69 
            
Forfaitaire uitkering            

                   

Initieel inkomen 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 

Absolute toename 479 533 565 597 635 693 747 798 848 898 948 

Relatieve toename 25 28 29 31 33 36 39 41 44 46 49 

NVR 80 78 77 76 75 74 72 71 70 68 67 

            

            

1999            

             

Maximale uitkering            
            

Initieel inkomen 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 

Absolute toename 239,5 275,2 339,6 390,3 441,0 491,1 541,8 592,2 642,6 694,8 738,3 

Relatieve toename 14 16 20 23 25 28 31 34 37 40 43 

NVR 88 86 84 82 80 78 76 75 73 71 70 
                     

Minimale uitkering                     
                     

Initieel inkomen 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 

Absolute toename 263,9 299,6 364,0 414,7 465,4 515,5 566,2 616,6 667,0 719,2 762,7 

Relatieve toename 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

NVR 87 85 82 80 79 77 75 73 72 70 69 
            

Forfaitaire uitkering            

             

Initieel inkomen 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 
Absolute toename 309 344 409 460 510 560 611 662 712 764 808 
Relatieve toename 19 21 25 28 31 34 37 40 43 46 49 
NVR 84 83 80 78 76 75 73 72 70 68 67 

            
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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203. 

 
Tabel 14 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

twee werkloze partners1, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 1.001,5 

Absolute toename 518,0 571,3 594,6 618,8 653,8 718,2 784,4 849,5 914,5 979,6 1.044,6 

Relatieve toename 52 57 59 62 65 72 78 85 91 98 104 

NVR 66 64 63 62 61 58 56 54 52 51 49 

            

1999                     

                      

Initieel inkomen 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 862,4 

Absolute toename 342,1 404,9 469,4 518,8 561,3 603,0 659,5 717,2 774,9 832,6 890,3 

Relatieve toename 40 47 54 60 65 70 76 83 90 97 103 

NVR 72 68 65 62 61 59 57 55 53 51 49 

            
 
Bron: CSB. 
1 De twee werklozen krijgen de forfaitaire uitkering voor bevoorrechte samenwonenden. 
 
 
 
 
Tabel 15 Overgang van werkloosheid naar voltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

twee werkloze partners1, met kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004            

             

Initieel inkomen 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7

Absolute toename 459,3 524,3 551,2 575,5 693,8 674,9 741,1 806,2 871,2 936,3 1.001,3

Relatieve toename 34 39 41 42 51 50 55 59 64 69 74 

NVR 75 72 71 70 66 67 65 63 61 59 58 

            

1999            

             

Initieel inkomen 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2

Absolute toename 342,8 415,0 479,4 528,9 571,4 613,7 670,3 728,0 785,7 843,4 901,1 

Relatieve toename 30 37 42 47 50 54 59 64 69 74 80 

NVR 77 73 70 68 66 65 63 61 59 57 56 

             
 
Bron: CSB. 
1 De twee werklozen krijgen de forfaitaire uitkering voor bevoorrechte samenwonenden. 
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Tabel 16 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

een werkende1 en een werkloze partner, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
2004                     
            
Maximale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 1.782,57 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 186,90 198,05 120,43 210,40 214,80 229,95 251,43 287,13 318,80 353,79 387,12 
Relatieve toename 10 11 7 12 12 13 14 16 18 20 22 
NVR 91 90 94 89 89 89 88 86 85 83 82 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 141,97 142,27 139,46 136,73 137,75 147,38 156,96 168,99 178,50 190,44 200,30 
Relatieve toename 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 
NVR 93 93 93 93 93 92 92 91 91 90 90 
                      
Minimale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 1.699,17 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 193,04 204,20 209,97 231,25 256,52 295,68 334,83 370,53 402,20 437,19 470,52 
Relatieve toename 11 12 12 14 15 17 20 22 24 26 28 
NVR 90 89 89 88 87 85 84 82 81 80 78 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 143,75 145,08 143,51 141,22 144,23 153,80 163,45 175,18 184,71 196,74 217,54 
Relatieve toename 8 9 8 8 8 9 10 10 11 12 13 
NVR 92 92 92 92 92 92 91 91 90 90 89 

            
Forfaitaire uitkering            
                      
Initieel inkomen 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 1.620,4 
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 221,36 253,24 280,90 310,06 335,33 374,49 413,65 449,35 481,01 516,00 549,33 
Relatieve toename 14 16 17 19 21 23 26 28 30 32 34 
NVR 88 86 85 84 83 81 80 78 77 76 75 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 131,07 129,90 131,54 117,27 136,98 174,43 199,55 223,28 247,01 270,74 296,36 
Relatieve toename 8 8 8 7 8 11 12 14 15 17 18 
NVR 93 93 92 93 92 90 89 88 87 86 85 
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205. 

Tabel 16 (vervolg) 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
1999                     
            
Maximale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 1.450,03 
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 111,54 123,52 135,51 151,88 169,36 204,39 234,64 264,23 293,82 323,41 353,02 
Relatieve toename 8 9 9 10 12 14 16 18 20 22 24 
NVR 93 92 91 91 90 88 86 85 83 82 80 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 80,66 83,43 85,64 91,35 99,42 105,85 114,47 123,14 129,58 138,62 148,60 
Relatieve toename 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 
NVR 95 95 94 94 94 93 93 92 92 91 91 
            
Minimale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 1.426,11 
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 99,20 108,78 131,22 165,92 193,29 228,31 258,56 288,16 317,74 347,34 376,94 
Relatieve toename 7 8 9 12 14 16 18 20 22 24 26 
NVR 93 93 92 90 88 86 85 83 82 80 79 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 73,33 76,21 78,29 83,14 89,68 94,83 101,54 108,35 118,02 136,15 158,73 
Relatieve toename 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 11 
NVR 95 95 95 94 94 94 93 93 92 91 90 

            
Forfaitaire uitkering            
                      
Initieel inkomen 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 1.381,2 
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 122,98 149,32 176,14 210,83 238,20 273,23 303,48 333,07 362,66 392,25 421,86 
Relatieve toename 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 31 
NVR 92 90 89 87 85 83 82 81 79 78 77 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                      
Absolute toename 67,62 69,25 70,15 76,17 94,00 111,84 129,35 146,18 162,94 181,06 203,65 
Relatieve toename 5 5 5 6 7 8 9 11 12 13 15 
NVR 95 95 95 95 94 93 91 90 89 88 87 
            
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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206. 

 
Tabel 17 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

een werkende1 en een werkloze partner, met kinderen ten laste zonder 
kinderopvangkosten 

 
 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
2004                     
            
Maximale uitkering            
            
Initieel inkomen 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 
             
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 186,9 198,1 203,8 210,4 214,8 230,0 251,4 287,1 318,8 353,8 387,1 
Relatieve toename 9 9 10 10 10 11 12 14 15 17 18 
NVR 92 91 91 91 91 90 89 88 87 86 84 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 141,6 142,3 139,5 136,7 137,8 147,4 157,0 169,0 178,5 190,4 200,3 
Relatieve toename 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 
NVR 94 94 94 94 94 93 93 93 92 92 91 
             
Minimale uitkering            
            
Initieel inkomen 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 
             
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 193,2 204,4 210,2 231,2 256,5 295,7 334,8 370,5 402,2 437,2 470,5 
Relatieve toename 10 10 10 11 13 15 17 18 20 22 23 
NVR 91 91 91 90 89 87 86 84 83 82 81 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 151,2 145,1 143,5 141,2 144,2 153,8 163,4 175,2 184,7 196,7 217,5 
Relatieve toename 8 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 
NVR 93 93 93 93 93 93 92 92 92 91 90 

            
Forfaitaire uitkering            
                      
Initieel inkomen 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 205 237 265 294 319 358 397 433 465 500 533 
Relatieve toename 11 12 14 15 17 19 21 22 24 26 28 
NVR 90 89 88 87 86 84 83 82 81 79 78 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 115 114 108 101 121 158 183 207 231 254 280 
Relatieve toename 6 6 6 5 6 8 9 11 12 13 14 
NVR 94 94 95 95 94 92 91 90 89 88 87 
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207. 

Tabel 17 (vervolg) 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
1999                     
            
Maximale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 111,8 123,7 135,7 152,1 169,6 204,6 234,9 264,5 294,0 323,6 353,2 
Relatieve toename 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 20 
NVR 94 93 93 92 91 89 88 87 85 84 83 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 80,9 83,6 85,8 91,5 99,6 106,1 114,7 123,4 129,8 138,8 148,8 
Relatieve toename 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 
NVR 96 95 95 95 95 94 94 93 93 93 92 
            
Minimale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 99,5 109,2 131,9 166,6 194,0 229,0 259,3 288,9 318,5 348,0 377,6 
Relatieve toename 6 6 8 10 11 13 15 17 19 20 22 
NVR 94 94 93 91 90 88 87 86 84 83 82 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 73,5 76,4 78,4 83,3 89,9 95,1 101,9 108,7 118,5 136,8 159,4 
Relatieve toename 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 
NVR 96 96 96 95 95 95 94 94 94 93 91 

            
Forfaitaire uitkering            
                      
Initieel inkomen 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 123 150 177 212 239 274 304 334 363 393 423 
Relatieve toename 7 9 11 13 14 16 18 20 22 24 25 
NVR 93 92 90 89 87 86 85 83 82 81 80 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 68 69 70 76 94 112 129 146 163 182 204 
Relatieve toename 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NVR 96 96 96 96 95 94 93 92 91 90 89 
            
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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Tabel 18 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

een werkende1 en een werkloze partner, met kinderen ten laste en kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
2004                     
            
Maximale uitkering            
            
Initieel inkomen 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 2.095,5 
             
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 134,0 144,9 150,7 157,3 160,7 175,4 196,1 233,3 263,6 297,2 329,1 
Relatieve toename 6 7 7 8 8 8 9 11 13 14 16 
NVR 94 94 93 93 93 92 91 90 89 88 86 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 103,5 104,3 101,7 99,2 100,3 109,9 119,3 131,2 140,6 152,3 162,1 
Relatieve toename 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 
NVR 95 95 95 95 95 95 95 94 94 93 93 
             
Minimale uitkering            
            
Initieel inkomen 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 2.012,1 
             
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 142,7 154,3 160,5 181,2 204,4 242,0 279,5 316,7 347,0 380,6 412,5 
Relatieve toename 7 8 8 9 10 12 14 16 17 19 21 
NVR 93 93 93 92 91 89 88 86 85 84 83 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 107,9 109,7 108,8 106,9 109,8 119,0 128,2 139,4 148,7 160,4 181,4 
Relatieve toename 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 
NVR 95 95 95 95 95 94 94 94 93 93 92 

            
Forfaitaire uitkering            
                      
Initieel inkomen 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 1.933 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 157 188 215 244 267 305 342 379 410 443 475 
Relatieve toename 8 10 11 13 14 16 18 20 21 23 25 
NVR 92 91 90 89 88 86 85 84 83 81 80 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 84 82 76 68 87 123 147 170 195 218 244 
Relatieve toename 4 4 4 4 4 6 8 9 10 11 13 
NVR 96 96 96 97 96 94 93 92 91 90 89 
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Tabel 18 (vervolg) 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
1999                     
            
Maximale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 1.730,4 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 45,2 56,2 67,3 82,7 97,7 132,1 164,7 193,5 222,6 251,5 280,6 
Relatieve toename 3 3 4 5 6 8 10 11 13 15 16 
NVR 97 97 96 95 95 93 91 90 89 87 86 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 34,9 37,6 39,6 45,3 53,1 59,2 67,4 75,6 81,9 90,5 99,8 
Relatieve toename 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 
NVR 98 98 98 97 97 97 96 96 95 95 95 
            
Minimale uitkering            
            
Initieel inkomen 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 1.706,0 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 37,5 43,2 64,6 98,1 122,1 156,5 189,1 217,9 247,0 275,9 305,0 
Relatieve toename 2 3 4 6 7 9 11 13 14 16 18 
NVR 98 98 96 95 93 92 90 89 87 86 85 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 29,3 31,6 33,3 38,0 44,4 49,4 55,8 62,2 71,6 89,9 111,6 
Relatieve toename 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 7 
NVR 98 98 98 98 97 97 97 96 96 95 94 

            
Forfaitaire uitkering            
                      
Initieel inkomen 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 
            
Deeltijdwerk 50 pct.            
Absolute toename 56 83 110 143 167 201 234 263 292 321 350 
Relatieve toename 3 5 7 9 10 12 14 16 18 19 21 
NVR 97 95 94 92 91 89 88 86 85 84 83 
             
Deeltijdwerk 32 pct.            
Absolute toename 23 25 25 31 48 65 83 100 117 135 157 
Relatieve toename 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
NVR 99 99 99 98 97 96 95 94 93 92 91 
            
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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Tabel 19 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

twee werkloze partners1, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
2004                     
                      
Initieel inkomen 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 1.001,52 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename 46,25 95,56 133,77 168,41 203,33 249,21 294,41 336,19 374,88 417,64 458,39 
Relatieve toename 5 10 13 17 20 25 29 34 37 42 46 
NVR 96 91 88 86 83 80 77 75 73 71 69 
            
1999                     
                      
Initieel inkomen 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 862,37 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename -31,01 12,83 56,16 97,44 132,17 171,75 207,68 244,06 279,93 311,00 342,22 
Relatieve toename -4 1 7 11 15 20 24 28 32 36 40 
NVR 104 99 94 90 87 83 81 78 75 73 72 
            
 
Bron: CSB. 
1 De twee werklozen krijgen de forfaitaire uitkering voor bevoorrechte samenwonenden. 
 
 
 
 
Tabel 20 Overgang van werkloosheid naar deeltijdwerk: tweeverdienersgezin, samengesteld uit 

twee werkloze partners1, met kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      
2004                     
                      
Initieel inkomen 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 1.357,7 

                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename -27,6 21,7 63,4 105,0 148,3 189,3 230,3 268,1 308,4 351,5 392,9 
Relatieve toename -2 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 
NVR 102 98 96 93 90 88 85 84 81 79 78 
            
1999            
             
Initieel inkomen 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 1.132,2 
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Absolute toename -86,3 -34,3 17,6 69,6 117,1 157,9 195,0 232,0 269,1 306,1 342,8 
Relatieve toename -8 -3 2 6 10 14 17 20 24 27 30 
NVR 108 103 98 94 91 88 85 83 81 79 77 
            
 
Bron: CSB. 
1 De twee werklozen krijgen de forfaitaire uitkering voor bevoorrechte samenwonenden. 
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211. 

A.3 EFFECT VAN ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE PWA'S 
 
 
Tabel 21 Overgang van werkloosheid met PWA-uren naar voltijd- en deeltijdwerk:  

alleenstaande, 2004 
 
  In PWA-verband gepresteerde uren 

  13 uur 24 uur 45 uur 

       

Initieel inkomen 891,28 936,38 1022,48 

       

Voltijdwerk       

Absolute toename 168,33 123,23 37,13 

Relatieve toename 19 13 4 

NVR 84 88 96 

       

Deeltijdwerk 50 pct.      

Absolute toename 91,53 46,43 -39,67 

Relatieve toename 10 5 -4 

NVR 91 95 104 

       

Deeltijdwerk 32 pct.       

Absolute toename 78,49 33,39 -52,71 

Relatieve toename 9 4 -5 

NVR 92 97 105 

        

 
Bron: CSB. 
 
 
 
Tabel 22 Overgang van werkloosheid met PWA-uren naar voltijd- en deeltijdwerk:  

eenoudergezin met kinderopvangkosten, 2004 
 

  In PWA-verband gepresteerde uren 

  13 uur 24 uur 45 uur 

       

Initieel inkomen 1.354,95 1.398,13 1.480,39 

       

Voltijdwerk        

Absolute toename 9,69 -33,49 -115,75 

Relatieve toename 1 -2 -8 

NVR 99 102 108 

       

Deeltijdwerk 50 pct.      

Absolute toename 126,09 82,91 0,65 

Relatieve toename 9 6 0 

NVR 91 94 100 

       

Deeltijdwerk 32 pct.       

Absolute toename 111,04 67,86 -14,40 

Relatieve toename 8 5 -1 

NVR 92 95 101 

        
 
Bron: CSB. 
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Tabel 23 Overgang van werkloosheid met PWA-uren naar voltijd- en deeltijdwerk:  

eenoudergezin zonder kinderopvangkosten 
 

  In PWA-verband gepresteerde uren 

  13 uur 24 uur 45 uur 

       

       

Initieel inkomen 1.356,87 1.401,97 1.488,07 

       

Voltijdwerk        

Absolute toename 52,32 7,22 -78,88 

Relatieve toename 4 1 -5 

NVR 96 99 106 

       

Deeltijdwerk 50 pct.      

Absolute toename 149,35 104,25 18,15 

Relatieve toename 11 7 1 

NVR 90 93 99 

       

Deeltijdwerk 32 pct.       

Absolute toename 124,89 79,79 -6,31 

Relatieve toename 9 6 0 

NVR 92 95 100 

        
 
Bron: CSB. 
 
 
Tabel 24 Overgang van werkloosheid met PWA-uren naar voltijd- en deeltijdwerk:  

koppel met één inkomen, met kinderen ten laste 
 

  In PWA-verband gepresteerde uren 

  13 uur 24 uur 45 uur 

       

Initieel inkomen 1.415,20 1.460,30 1.546,40 

       

Voltijdwerk        

Absolute toename 141,63 96,53 10,43 

Relatieve toename 10 7 1 

NVR 91 94 99 

       

Deeltijdwerk 50 pct.      

Absolute toename 174,90 129,80 43,69 

Relatieve toename 12 9 3 

NVR 89 92 97 

       

Deeltijdwerk 32 pct.       

Absolute toename 142,61 97,51 11,41 

Relatieve toename 10 7 1 

NVR 91 94 99 

        
 
Bron: CSB. 
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Tabel 25 Overgang van werkloosheid met PWA-uren naar voltijd- en deeltijdwerk:  

koppel met één inkomen, zonder kinderen ten laste, 2004 
 

 In PWA-verband gepresteerde uren 

 13 uur 24 uur 45 uur 

       

Initieel inkomen 1.058,98 1.104,08 1.190,18 

       

Voltijdwerk        

Absolute toename 176,89 131,79 45,69 

Relatieve toename 17 12 4 

NVR 86 89 96 

       

Deeltijdwerk 50 pct.      

Absolute toename 162,59 117,49 31,39 

Relatieve toename 15 11 3 

NVR 87 90 97 

       

Deeltijdwerk 32 pct.       

Absolute toename 138,46 93,36 7,26 

Relatieve toename 13 8 1 

NVR 88 92 99 

        
 
Bron: CSB. 
 
 
 
Tabel 26 Overgang van werkloosheid met PWA-uren naar voltijd- en deeltijdwerk:  

tweeverdienersgezin, samengesteld uit een werkende1 en een werkloze partner, 
zonder kinderen ten laste, 2004 

 

 In PWA-verband gepresteerde uren 

 13 uur 24 uur 45 uur 

       

Initieel inkomen 1.657,41 1.695,01 1.788,61 

       

Voltijdwerk        

Absolute toename 566,59 528,99 435,39 

Relatieve toename 34 31 24 

NVR 75 76 80 

       

Deeltijdwerk 50 pct.      

Absolute toename 184,31 146,71 53,11 

Relatieve toename 11 9 3 

NVR 90 92 97 

       

Deeltijdwerk 32 pct.       

Absolute toename 94,02 56,42 -37,18 

Relatieve toename 6 3 -2 

NVR 95 97 102 

       

        
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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B. OVERGANG VAN INACTIVITEIT NAAR WERK 
 
 
Tabel 27 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner werkt1, geen kinderen 
ten laste 

 

 Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 1.382,84 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 841,16 898,64 934,60 970,58 1.009,89 1.069,59 1.129,28 1.188,97 1.248,66 1.308,35 1.368,04 

Relatieve toename 61 65 68 70 73 77 82 86 90 95 99 

NVR 62 61 60 59 58 56 55 54 53 51 50 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 458,88 490,75 518,41 547,57 572,84 612,00 651,16 686,86 718,52 753,51 786,84 

Relatieve toename 33 35 37 40 41 44 47 50 52 54 57 

NVR 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65 64 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 274,89 293,11 318,15 343,99 374,49 411,94 437,06 460,79 484,52 508,25 533,87 

Relatieve toename 20 21 23 25 27 30 32 33 35 37 39 

NVR 83 83 81 80 79 77 76 75 74 73 72 

             

1999            

             

Initieel inkomen 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 1.029,59 

             

Voltijdwerk             

Absolute toename 773,44 830,32 894,71 947,41 1.000,11 1.052,81 1.105,51 1.158,21 1.210,92 1.263,62 1.316,32 

Relatieve toename 75 81 87 92 97 102 107 112 118 123 128 

NVR 57 55 54 52 51 49 48 47 46 45 44 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 474,58 500,92 527,74 562,43 589,80 624,82 655,07 684,67 714,26 743,85 773,45 

Relatieve toename 46 49 51 55 57 61 64 66 69 72 75 

NVR 68 67 66 65 64 62 61 60 59 58 57 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 367,76 388,82 409,35 427,76 445,60 463,43 480,94 497,77 514,53 532,66 555,25 

Relatieve toename 36 38 40 42 43 45 47 48 50 52 54 

NVR 74 73 72 71 70 69 68 67 67 66 65 

             
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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Tabel 28 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner werkt1, kinderen ten 
laste en kinderopvangkosten 

 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70

             

Voltijdwerk             

Absolute toename 727,72 781,64 813,52 845,39 883,57 941,68 996,28 1.046,77 1.096,91 1.147,03 1.197,15

Relatieve toename 43 46 48 50 52 55 59 62 64 67 70 

NVR 70 69 68 67 66 64 63 62 61 60 59 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 406,32 436,97 463,82 492,63 515,81 553,37 590,94 628,08 658,36 691,98 723,93 

Relatieve toename 24 26 27 29 30 33 35 37 39 41 43 

NVR 81 80 79 78 77 75 74 73 72 71 70 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 238,76 256,17 280,53 305,68 335,38 371,89 396,07 418,86 444,03 467,17 492,80 

Relatieve toename 14 15 16 18 20 22 23 25 26 27 29 

NVR 88 87 86 85 84 82 81 80 79 78 78 

            

1999            

             

Initieel inkomen 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 519,97 555,62 620,07 670,76 721,46 771,58 822,27 872,67 923,08 975,21 1.018,72

Relatieve toename 36 38 43 46 50 53 57 60 64 67 70 

NVR 74 72 70 68 67 65 64 62 61 60 59 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 267,50 293,80 320,64 354,15 378,17 412,52 445,14 473,93 503,02 531,96 561,06 

Relatieve toename 18 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 

NVR 84 83 82 80 79 78 77 75 74 73 72 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 183,61 203,96 223,99 241,89 259,13 276,35 293,88 311,21 327,68 345,94 367,65 

Relatieve toename 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 

NVR 89 88 87 86 85 84 83 82 82 81 80 

             
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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Tabel 29 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner werkt1, kinderen ten 
laste, geen kinderopvangkosten 

 
 Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 1.700,70 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 836,24 893,71 929,69 965,66 1.004,97 1.064,66 1.124,35 1.184,05 1.243,74 1.303,43 1.363,12 

Relatieve toename 49 53 55 57 59 63 66 70 73 77 80 

NVR 67 66 65 64 63 62 60 59 58 57 56 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 453,96 485,82 513,49 542,65 567,92 607,08 646,24 681,93 713,60 748,59 781,92 

Relatieve toename 27 29 30 32 33 36 38 40 42 44 46 

NVR 79 78 77 76 75 74 72 71 70 69 69 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 269,97 288,18 313,23 339,06 369,57 407,01 432,14 455,87 479,60 503,33 528,94 

Relatieve toename 16 17 18 20 22 24 25 27 28 30 31 

NVR 86 86 84 83 82 81 80 79 78 77 76 

            

1999            

             

Initieel inkomen 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 1.449,94 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 633,69 690,57 754,95 807,66 860,36 913,06 965,76 1.018,46 1.071,16 1.123,87 1.176,56 

Relatieve toename 44 48 52 56 59 63 67 70 74 78 81 

NVR 70 68 66 64 63 61 60 59 58 56 55 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 334,12 360,77 387,91 422,67 450,05 485,07 515,32 544,92 574,50 604,10 633,70 

Relatieve toename 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44 

NVR 81 80 79 77 76 75 74 73 72 71 70 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 227,30 248,36 268,89 287,30 305,14 322,97 340,55 357,59 374,55 392,88 415,49 

Relatieve toename 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 29 

NVR 86 85 84 83 83 82 81 80 79 79 78 

             
 
Bron: CSB. 
1 Met een loon van 130 pct. van het minimumloon. 
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Tabel 30 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner is werkloos met 
maximale uitkering1, geen kinderen ten laste 

 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 665,84 711,08 740,91 776,89 816,20 875,89 940,19 1.005,24 1.070,29 1.135,33 1.199,46 

Relatieve toename 66 71 74 77 81 87 93 100 106 113 119 

NVR 60 59 58 56 55 53 52 50 48 47 46 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 304,49 347,52 383,54 418,53 453,32 499,12 544,49 580,76 597,27 615,97 633,78 

Relatieve toename 30 35 38 42 45 50 54 58 59 61 63 

NVR 77 74 72 71 69 67 65 63 63 62 61 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 59,59 87,97 121,31 155,02 194,86 241,02 274,82 307,09 339,15 371,01 402,12 

Relatieve toename 6 9 12 15 19 24 27 31 34 37 40 

NVR 94 92 89 87 84 81 79 77 75 73 71 

            

1999            

             

Initieel inkomen 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 465,74 506,70 553,52 585,08 639,65 697,34 755,03 812,72 870,41 928,10 982,68 

Relatieve toename 54 59 64 68 74 81 87 94 101 107 114 

NVR 65 63 61 60 57 55 53 52 50 48 47 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 126,99 170,95 214,47 256,27 291,86 332,04 363,96 391,96 420,13 445,05 465,74 

Relatieve toename 15 20 25 30 34 38 42 45 49 51 54 

NVR 87 83 80 77 75 72 70 69 67 66 65 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -36,18 -6,38 22,95 51,98 80,74 109,27 137,58 165,69 193,63 221,20 247,95 

Relatieve toename -4 -1 3 6 9 13 16 19 22 26 29 

NVR 104 101 97 94 91 89 86 84 82 80 78 

             
 
Bron: CSB. 
1 Initieel krijgt de partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de maximale uitkering van de 

tweede werkloosheidsperiode. 
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Tabel 31 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner is werkloos met 
maximale uitkering1, kinderen ten laste, geen kinderopvangkosten 

 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 622,55 667,79 697,62 733,60 772,91 832,60 896,90 961,95 1.027,00 1.092,05 1.156,17

Relatieve toename 46 49 51 54 57 61 66 71 75 80 85 

NVR 69 67 66 65 64 62 60 59 57 55 54 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 220,01 258,22 288,34 323,97 362,41 411,91 460,02 505,18 543,17 572,68 590,49 

Relatieve toename 16 19 21 24 27 30 34 37 40 42 43 

NVR 86 84 83 81 79 77 75 73 71 70 70 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -11,55 20,02 55,72 92,15 126,43 165,77 193,87 222,31 250,76 278,89 306,99 

Relatieve toename -1 1 4 7 9 12 14 16 18 20 23 

NVR 101 99 96 94 92 89 88 86 84 83 82 

            

1999            

             

Initieel inkomen 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 475,80 516,75 563,57 595,61 972,11 708,10 765,78 823,48 881,17 938,86 993,44 

Relatieve toename 42 46 50 52 86 62 67 73 78 83 88 

NVR 70 69 67 66 54 62 60 58 56 55 53 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 92,25 139,38 184,59 229,29 268,10 309,67 347,98 385,34 422,18 455,11 475,80 

Relatieve toename 8 12 16 20 24 27 31 34 37 40 42 

NVR 92 89 86 83 81 79 77 75 73 71 70 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -94,77 -61,52 -28,27 4,97 38,22 71,47 104,62 133,92 162,96 191,78 220,39 

Relatieve toename -8 -5 -2 0 3 6 9 12 14 17 19 

NVR 109 106 103 100 97 94 92 89 87 86 84 

             
 
Bron: CSB. 
1 Initieel krijgt de partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de maximale uitkering van de 

tweede werkloosheidsperiode. 
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Tabel 32 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner is langdurig werkloos 
met maximale uitkering1, geen kinderen ten laste 

 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004            

                      

Initieel inkomen 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 1.005,68 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 513,88 567,10 590,41 614,67 649,60 714,04 780,26 845,31 910,36 975,41 1.040,46 

Relatieve toename 51 56 59 61 65 71 78 84 91 97 103 

NVR 66 64 63 62 61 58 56 54 52 51 49 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 42,09 91,40 129,61 164,25 199,17 245,05 290,25 332,03 370,72 413,48 454,23 

Relatieve toename 4 9 13 16 20 24 29 33 37 41 45 

NVR 96 92 89 86 83 80 78 75 73 71 69 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -226,51 -194,94 -159,24 -122,81 -79,78 -29,66 8,35 45,06 81,77 117,14 148,01 

Relatieve toename -23 -19 -16 -12 -8 -3 1 4 8 12 15 

NVR 129 124 119 114 109 103 99 96 92 90 87 

            

1999            

             

Initieel inkomen 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 864,95 

             

Voltijdwerk            

Absolute toename 339,56 402,33 466,78 516,24 558,73 600,46 656,96 714,65 772,34 830,03 887,71 

Relatieve toename 39 47 54 60 65 69 76 83 89 96 103 

NVR 72 68 65 63 61 59 57 55 53 51 49 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename -33,59 10,25 53,57 94,84 129,56 169,13 205,06 241,42 277,28 308,35 339,56 

Relatieve toename -4 1 6 11 15 20 24 28 32 36 39 

NVR 104 99 94 90 87 84 81 78 76 74 72 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -208,92 -175,68 -142,43 -109,18 -79,82 -51,29 -23,01 5,01 32,83 60,21 86,63 

Relatieve toename -24 -20 -16 -13 -9 -6 -3 1 4 7 10 

NVR 132 125 120 114 110 106 103 99 96 93 91 

             
 
Bron: CSB. 
1 Initieel krijgt de langdurige werkloze partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de 

forfaitaire uitkering van de derde werkloosheidsperiode. 
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Tabel 33 Overgang van een eenverdiener- naar een tweeverdienersgezin: overgang van de 

inactieve partner naar voltijd- en deeltijdwerk, de andere partner is langdurig werkloos 
met maximale uitkering1, kinderen ten laste, geen kinderopvangkosten 

 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

                      

2004                     

                      

Initieel inkomen 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90 1.361,90

             

Voltijdwerk             

Absolute toename 455,11 520,18 547,08 571,38 689,64 670,75 736,97 802,02 867,07 932,12 997,17 

Relatieve toename 33 38 40 42 51 49 54 59 64 68 73 

NVR 75 72 71 70 66 67 65 63 61 59 58 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename -31,81 17,50 59,19 100,89 144,12 185,13 226,14 263,92 304,24 347,38 388,72 

Relatieve toename -2 1 4 7 11 14 17 19 22 26 29 

NVR 102 99 96 93 90 88 86 84 82 80 78 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -300,41 -268,84 -233,14 -196,71 -153,68 -103,56 -65,55 -28,84 7,87 44,58 81,29 

Relatieve toename -22 -20 -17 -14 -11 -8 -5 -2 1 3 6 

NVR 128 125 121 117 113 108 105 102 99 97 94 

            

1999            

             

Initieel inkomen 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78 1.134,78

             
Voltijdwerk            
Absolute toename 340,19 412,38 476,83 526,29 568,78 611,13 667,71 725,40 783,10 840,79 898,47 

Relatieve toename 30 36 42 46 50 54 59 64 69 74 79 

NVR 77 73 70 68 67 65 63 61 59 57 56 

             

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename -88,86 -36,91 15,03 66,98 114,51 155,34 192,42 229,39 266,52 303,52 340,19 

Relatieve toename -8 -3 1 6 10 14 17 20 23 27 30 

NVR 108 103 99 94 91 88 86 83 81 79 77 

             

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename -275,88 -242,63 -209,39 -176,14 -142,89 -109,64 -76,39 -43,15 -9,90 23,35 56,60 

Relatieve toename -24 -21 -18 -16 -13 -10 -7 -4 -1 2 5 

NVR 132 127 123 118 114 111 107 104 101 98 95 

             
 
Bron: CSB. 
1 Initieel krijgt de langdurig werkloze partner de maximale werkloosheidsuitkering als gezinshoofd; na de overgang krijgt hij de 

forfaitaire uitkering van de derde werkloosheidsperiode. 
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C. OVERGANG VAN EEN LEEFLOON NAAR WERK 
 
 
Tabel 34 Overgang van een leefloon naar voltijdwerk: alleenstaande 
 

 Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

595,3
2 

Absolute toename 464,2
9 

522,6
7 

559,7
0 

596,7
3 

637,2
8 

698,4
2 

749,5
7 

801,8
9 

861,5
9 

921,2
8 

980,9
7 

Relatieve toename 78 88 94 100 107 117 126 135 145 155 165 

NVR 56 53 52 50 48 46 44 43 41 39 38 

            

1999            

            

Initieel inkomen 518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

518,4
7 

Absolute toename 332,3
4 

390,9
1 

456,6
6 

511,1
3 

565,5
9 

620,0
6 

674,5
2 

722,5
0 

764,3
8 

812,7
9 

865,4
9 

Relatieve toename 64 75 88 99 109 120 130 139 147 157 167 

NVR 61 57 53 50 48 46 43 42 40 39 37 

            

 
Bron: CSB. 
 
 
 
 
Tabel 35 Overgang van een leefloon naar voltijdwerk: eenoudergezin met kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,981.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 

Absolute toename 214,66 269,49 302,42 335,35 374,50 431,31 477,35 524,57 579,15 633,73 688,32 

Relatieve toename 19 23 26 29 33 38 42 46 50 55 60 

NVR 84 81 79 77 75 73 71 69 67 64 63 

            

1999            

            

Initieel inkomen 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 

Absolute toename 132,93 183,59 247,09 297,39 346,66 395,64 444,90 487,97 527,88 572,36 618,19 

Relatieve toename 14 19 26 31 36 41 46 51 55 60 64 

NVR 88 84 80 76 73 71 68 66 65 63 61 

            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 36 Overgang van een leefloon naar voltijdwerk: eenoudergezin zonder kinderopvangkosten 
 

  Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 1.149,98 1.149,98 1.149,981.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 

Absolute toename 259,20 317,59 354,62 391,64 432,19 493,33 544,49 596,81 656,51 716,20 775,89 

Relatieve toename 23 28 31 34 38 43 47 52 57 62 67 

NVR 82 78 76 75 73 70 68 66 64 62 60 

            

1999            

            

Initieel inkomen 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 

Absolute toename 213,56 272,13 337,88 392,34 446,81 501,27 555,74 603,71 646,34 695,12 747,81 

Relatieve toename 22 28 35 41 46 52 58 63 67 72 78 

NVR 82 78 74 71 68 66 63 61 60 58 56 

            
 
Bron: CSB. 
 
 
 
 
Tabel 37 Overgang van een leefloon naar voltijdwerk: koppel met één inkomen, met kinderen ten 

laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98

Absolute toename 406,85 472,62 512,68 550,72 596,55 667,21 729,30 792,94 863,94 932,72 997,77

Relatieve toename 35 41 45 48 52 58 63 69 75 81 87 

NVR 74 71 69 68 66 63 61 59 57 55 54 

            

1999            

            

Initieel inkomen 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16

Absolute toename 280,70 351,65 424,18 488,78 553,68 618,58 679,85 734,41 784,48 839,21 896,90

Relatieve toename 29 37 44 51 58 64 71 76 82 87 93 

NVR 77 73 69 66 63 61 59 57 55 53 52 

            
 
Bron: CSB. 
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Tabel 38 Overgang van een leefloon naar voltijdwerk:  

koppel met één inkomen, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 

Absolute toename 442,11 507,78 548,16 589,08 637,68 710,13 772,59 836,23 907,23 976,01 1.041,0
6 

Relatieve toename 56 64 69 74 80 89 97 105 114 123 131 

NVR 64 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 

            

1999            

            

Initieel inkomen 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 

Absolute toename 269,79 340,03 413,83 478,73 543,63 608,53 669,79 724,36 773,95 828,45 886,14 

Relatieve toename 39 49 60 69 79 88 97 105 112 120 128 

NVR 72 67 63 59 56 53 51 49 47 45 44 

            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 39 Overgang van een leefloon naar deeltijdwerk: alleenstaande 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

          

2004          

          

Initieel inkomen 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 595,32 

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 257,37 246,93 237,98 237,55 230,57 230,41 270,28 306,68 339,05 374,76 408,79 

Relatieve toename 43 41 40 40 39 39 45 52 57 63 69 

NVR 70 71 71 71 72 72 69 66 64 61 59 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 217,51 217,93 227,38 237,55 249,49 263,33 265,06 257,27 249,44 244,55 242,71 

Relatieve toename 37 37 38 40 42 44 45 43 42 41 41 

NVR 73 73 72 71 70 69 69 70 70 71 71 

            

1999            

            

Initieel inkomen 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 518,47 

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 200,17 39,32 84,72 115,20 143,72 179,53 210,61 241,05 271,47 301,91 332,34 

Relatieve toename 39 8 16 22 28 35 41 46 52 58 64 

NVR 72 93 86 82 78 74 71 68 66 63 61 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 198,87 199,26 199,65 200,05 200,44 200,84 9,52 34,61 59,71 84,40 107,87 

Relatieve toename 38 38 39 39 39 39 2 7 12 16 21 

NVR 72 72 72 72 72 72 98 94 90 86 83 

            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 40 Overgang van een leefloon naar deeltijdwerk: eenoudergezin met kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 183,94 184,60 181,80 171,21 150,35 134,67 129,59 130,26 119,99 157,22 189,57 

Relatieve toename 16 16 16 15 13 12 11 11 10 14 16 

NVR 86 86 86 87 88 90 90 90 91 88 86 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 140,84 141,26 150,71 160,88 172,82 186,66 188,39 188,82 189,25 189,67 180,67 

Relatieve toename 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 

NVR 89 89 88 88 87 86 86 86 86 86 86 

            

1999            

            

Initieel inkomen 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 124,09 124,70 130,09 121,18 -57,84 -9,45 38,94 83,06 110,43 137,77 166,04 

Relatieve toename 13 13 14 13 -6 -1 4 9 11 14 17 

NVR 89 89 88 89 106 101 96 92 90 87 85 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 127,29 127,69 128,08 128,47 128,66 129,26 129,66 130,05 130,44 129,92 128,18 

Relatieve toename 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 

NVR 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 41 Overgang van een leefloon naar deeltijdwerk: eenoudergezin zonder kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 170,18 170,84 168,04 157,45 136,59 146,74 141,67 142,33 132,06 169,29 203,71

Relatieve toename 15 15 15 14 12 13 12 12 11 15 18 

NVR 87 87 87 88 89 89 89 89 90 87 85 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 148,61 149,03 158,48 168,65 180,59 194,43 196,16 196,59 197,02 197,44 188,44

Relatieve toename 13 13 14 15 16 17 17 17 17 17 16 

NVR 89 89 88 87 86 86 85 85 85 85 86 

            

1999            

            

Initieel inkomen 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 139,29 139,91 146,72 141,14 -30,99 20,96 72,91 122,26 152,69 183,12 213,56

Relatieve toename 14 15 15 15 -3 2 8 13 16 19 22 

NVR 87 87 87 87 103 98 93 89 86 84 82 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 137,07 137,47 137,86 138,26 138,44 139,04 139,44 139,83 140,23 140,62 141,02

Relatieve toename 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 

NVR 88 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 42 Overgang van een leefloon naar deeltijdwerk: koppel met één inkomen, met kinderen ten 

laste 
 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 1.149,98 

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename -9,31 -8,66 -7,99 -7,30 -6,66 37,72 95,08 152,44 208,13 267,16 324,51 

Relatieve toename -1 -1 -1 -1 -1 3 8 13 18 23 28 

NVR 101 101 101 101 101 97 92 88 85 81 78 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 135,69 136,12 145,56 155,74 167,68 181,52 183,25 -8,74 -8,31 -7,88 -7,46 

Relatieve toename 12 12 13 14 15 16 16 -1 -1 -1 -1 

NVR 89 89 89 88 87 86 86 101 101 101 101 

            

1999            

            

Initieel inkomen 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 961,16 

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Absolute toename 139,29 139,91 146,72 141,14 -30,99 20,96 72,91 124,86 176,80 228,75 280,70 

Relatieve toename 14 15 15 15 -3 2 8 13 18 24 29 

NVR 87 87 87 87 103 98 93 89 84 81 77 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Absolute toename 137,07 137,47 137,86 138,26 138,44 139,04 139,44 139,83 140,23 140,62 141,02 

Relatieve toename 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 

NVR 88 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

            
 
Bron: CSB. 
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Tabel 43 Overgang van een leefloon naar deeltijdwerk:  

koppel met één inkomen, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Initieel inkomen 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 793,76 

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 64,59 65,24 80,95 96,96 112,98 126,72 168,98 226,34 282,03 334,41 375,42 

Relatieve toename 8 8 10 12 14 16 21 29 36 42 47 

NVR 92 92 91 89 88 86 82 78 74 70 68 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 209,59 210,02 219,46 229,64 241,58 255,42 257,15 69,04 80,33 88,58 96,83 

Relatieve toename 26 26 28 29 30 32 32 9 10 11 12 

NVR 79 79 78 78 77 76 76 92 91 90 89 

            

1999            

            

Initieel inkomen 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 691,33 

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Absolute toename 206,25 206,86 213,67 208,09 35,97 84,48 122,98 159,94 196,55 233,17 269,79 

Relatieve toename 30 30 31 30 5 12 18 23 28 34 39 

NVR 77 77 76 77 95 89 85 81 78 75 72 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Absolute toename 204,03 204,43 204,82 205,21 205,40 206,00 206,40 206,79 207,18 207,58 207,97 

Relatieve toename 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

NVR 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

            

 
Bron: CSB. 
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D. OVERGANG VAN DEELTIJD- NAAR VOLTIJDWERK 
 
D.1. DEELTIJDWERKERS MET BEHOUD VAN RECHTEN EN INKOMENSGARANTIE-UITKERING 
 
 
Tabel 44 Overgang van deeltijdwerk met IGU naar voltijdwerk: alleenstaande 
 

  Procenten van het minimumloon 
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
2004                     
Maximale uitkering                     
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 982,8 986,4 985,6 985,7 979,3 986,1 996,4 1.009,2 1.022,5 1.039,4 1.054,4 
Absolute toename 76,8 131,6 169,4 206,3 253,3 307,6 348,5 388,0 434,4 477,2 521,9 
Relatieve toename 8 13 17 21 26 31 35 38 42 46 49 
NVR 93 88 85 83 79 76 74 72 70 69 67 
            
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 969,8 963,9 954,3 945,0 939,9 945,4 950,8 959,3 964,4 972,5 977,8 
Absolute toename 89,8 154,1 200,7 247,1 292,7 348,3 394,1 437,9 492,5 544,1 598,4 
Relatieve toename 9 16 21 26 31 37 41 46 51 56 61 
NVR 92 86 83 79 76 73 71 69 66 64 62 
                      
Minimale uitkering                     
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 889,9 896,3 896,7 898,3 898,2 906,9 918,6 932,3 945,9 970,1 1.004,1 
Absolute toename 169,7 221,7 258,3 293,7 334,4 386,8 426,2 464,9 511,0 546,5 572,2 
Relatieve toename 19 25 29 33 37 43 46 50 54 56 57 
NVR 84 80 78 75 73 70 68 67 65 64 64 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 867,2 862,4 853,8 845,3 841,4 848,3 855,2 865,2 871,7 881,4 888,3 
Absolute toename 192,4 255,5 301,2 346,7 391,2 445,4 489,7 532,0 585,2 635,2 688,0 
Relatieve toename 22 30 35 41 46 53 57 61 67 72 77 
NVR 82 77 74 71 68 66 64 62 60 58 56 
            
1999                     
Maximale uitkering                     
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 716,2 724,9 733,5 745,9 747,8 753,5 763,4 774,5 789,9 820,4 850,8 
Absolute toename 134,6 184,4 241,7 283,7 336,3 385,0 429,6 466,5 492,9 510,9 533,1 
Relatieve toename 19 25 33 38 45 51 56 60 62 62 63 
NVR 84 80 75 72 69 66 64 62 62 62 61 
                     
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 699,1 697,7 696,0 700,1 707,3 711,5 718,4 725,3 729,1 736,1 743,5 
Absolute toename 151,7 211,7 279,1 329,5 376,8 427,1 474,6 515,7 553,7 595,1 640,5 
Relatieve toename 22 30 40 47 53 60 66 71 76 81 86 
NVR 82 77 71 68 65 62 60 58 57 55 54 
                      
Minimale uitkering                     
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 663,7 673,1 682,2 696,5 702,3 709,1 729,1 759,5 789,9 820,4 850,8 
Absolute toename 187,1 236,3 292,9 333,1 381,8 429,5 463,9 481,5 492,9 510,9 533,1 
Relatieve toename 28 35 43 48 54 61 64 63 62 62 63 
NVR 78 74 70 68 65 62 61 61 62 62 61 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 643,3 642,6 641,7 646,3 654,0 658,7 666,1 673,3 677,7 685,1 693,6 
Absolute toename 207,5 266,8 333,5 383,3 430,1 479,8 526,9 567,6 605,2 646,1 690,3 
Relatieve toename 32 42 52 59 66 73 79 84 89 94 100 
NVR 76 71 66 63 60 58 56 54 53 51 50 
                      
 
Bron: CSB. 
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Tabel 45 Overgang van deeltijdwerk met IGU naar voltijdwerk: eenoudergezin met  
 kinderopvangkosten 
 

  Procenten van het minimumloon 
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
2004                     
Maximale uitkering                     
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.481,0 1.487,3 1.488,3 1.490,3 1.487,4 1.495,6 1.506,5 1.518,2 1.527,2 1.539,6 1.546,9 
Absolute toename -116,4 -67,8 -35,9 -5,0 37,1 85,6 120,8 156,4 201,9 244,1 291,4 
Relatieve toename -8 -5 -2 0 2 6 8 10 13 16 19 
NVR 109 105 102 100 98 95 93 91 88 86 84 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.466,0 1.461,9 1.453,9 1.447,1 1.444,0 1.450,9 1.457,1 1.467,2 1.474,0 1.483,8 1.490,5 
Absolute toename -101,3 -42,4 -1,5 38,3 80,5 130,4 170,3 207,3 255,1 299,9 347,8 
Relatieve toename -7 -3 0 3 6 9 12 14 17 20 23 
NVR 107 103 100 97 95 92 90 88 85 83 81 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.377,5 1.386,7 1.389,7 1.393,9 1.396,6 1.407,0 1.419,3 1.432,8 1.447,3 1.463,8 1.470,0 
Absolute toename -12,8 32,8 62,7 91,4 127,9 174,3 208,0 241,8 281,8 319,9 368,3 
Relatieve toename -1 2 5 7 9 12 15 17 19 22 25 
NVR 101 98 96 94 92 89 87 86 84 82 80 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.345,6 1.343,1 1.336,6 1.330,3 1.328,7 1.337,8 1.346,8 1.358,7 1.367,4 1.379,0 1.387,7 
Absolute toename 19,0 76,3 115,8 155,0 195,8 243,5 280,5 315,8 361,8 404,8 450,6 
Relatieve toename 1 6 9 12 15 18 21 23 26 29 32 
NVR 99 95 92 90 87 85 83 81 79 77 75 
            
1999                     
Maximale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.235,9 1.245,1 1.254,9 1.268,5 1.272,4 1.280,0 1.291,5 1.304,0 1.314,1 1.326,9 1.336,6 
Absolute toename -141,8 -100,3 -45,9 -9,9 35,4 76,8 114,6 145,1 174,9 206,6 242,8 
Relatieve toename -11 -8 -4 -1 3 6 9 11 13 16 18 
NVR 113 109 104 101 97 94 92 90 88 87 85 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.232,3 1.231,8 1.231,1 1.236,1 1.242,8 1.247,8 1.255,5 1.262,4 1.267,0 1.274,8 1.282,5 
Absolute toename -138,2 -87,1 -22,1 22,5 65,1 109,0 150,5 186,8 222,0 258,7 296,9 
Relatieve toename -11 -7 -2 2 5 9 12 15 18 20 23 
NVR 113 108 102 98 95 92 89 87 85 83 81 
            
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.156,6 1.166,7 1.177,9 1.192,7 1.197,3 1.205,1 1.217,7 1.231,2 1.244,2 1.260,8 1.272,5 
Absolute toename -62,5 -21,9 31,1 65,9 110,5 151,7 188,3 218,0 244,9 272,8 306,8 
Relatieve toename -5 -2 3 6 9 13 15 18 20 22 24 
NVR 106 102 97 95 92 89 87 85 84 82 81 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.143,9 1.144,8 1.145,5 1.151,7 1.159,9 1.166,1 1.174,8 1.182,1 1.187,8 1.196,5 1.205,1 
Absolute toename -49,8 0,0 63,4 106,8 147,9 190,7 231,3 267,1 301,2 337,1 374,3 
Relatieve toename -4 0 6 9 13 16 20 23 25 28 31 
NVR 105 100 95 92 89 86 84 82 80 78 76 
            
 
Bron: CSB. 
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Tabel 46 Overgang van deeltijdwerk met IGU naar voltijdwerk: eenoudergezin zonder 

kinderopvangkosten 
 

  Procenten van het minimumloon 
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
2004                     
Maximale uitkering                     
            
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.506,2 1.512,7 1.513,6 1.515,7 1.514,4 1.523,3 1.535,0 1.547,7 1.557,9 1.571,4 1.579,6 
Absolute toename -97,0 -45,1 -9,0 26,0 67,8 120,1 159,5 199,1 248,6 294,7 220,7 
Relatieve toename -6 -3 -1 2 4 8 10 13 16 19 14 
NVR 107 103 101 98 96 93 91 89 86 84 88 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.481,8 1.477,5 1.469,2 1.461,1 1.457,5 1.464,9 1.472,2 1.482,6 1.489,5 1.499,6 1.506,5 
Absolute toename -72,6 -9,9 35,4 80,5 124,7 178,4 222,3 264,2 317,0 366,6 293,8 
Relatieve toename -5 -1 2 6 9 12 15 18 21 24 20 
NVR 105 101 98 95 92 89 87 85 82 80 84 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.389,5 1.398,7 1.401,8 1.406,0 1.409,5 1.421,8 1.437,2 1.454,4 1.471,5 1.489,2 1.499,6 
Absolute toename 19,6 68,8 102,8 135,6 172,7 221,5 257,3 292,4 335,0 377,0 300,7 
Relatieve toename 1 5 7 10 12 16 18 20 23 25 20 
NVR 99 95 93 91 89 87 85 83 81 80 83 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.353,4 1.350,9 1.344,3 1.338,1 1.336,4 1.345,6 1.354,6 1.366,5 1.375,1 1.386,7 1.395,5 
Absolute toename 55,8 116,7 160,3 203,6 245,7 297,7 339,9 380,3 431,4 479,5 404,8 
Relatieve toename 4 9 12 15 18 22 25 28 31 35 29 
NVR 96 92 89 87 84 82 80 78 76 74 78 
            
1999                     
Maximale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.287,1 1.297,0 1.306,7 1.321,2 1.326,2 1.333,7 1.345,4 1.356,4 1.366,3 1.379,9 1.390,1 
Absolute toename -112,4 -63,8 -7,7 32,3 81,8 128,7 171,5 208,5 241,2 276,4 318,9 
Relatieve toename -9 -5 -1 2 6 10 13 15 18 20 23 
NVR 110 105 101 98 94 91 89 87 85 83 81 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.265,0 1.264,5 1.263,9 1.268,8 1.276,8 1.281,9 1.289,6 1.297,2 1.301,9 1.309,7 1.318,4 
Absolute toename -90,3 -31,2 35,2 84,7 131,1 180,6 227,3 267,7 305,6 346,6 390,6 
Relatieve toename -7 -2 3 7 10 14 18 21 23 26 30 
NVR 108 103 97 94 91 88 85 83 81 79 77 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.200,3 1.211,8 1.223,0 1.238,8 1.245,9 1.255,1 1.268,5 1.283,0 1.296,1 1.312,4 1.324,4 
Absolute toename -25,6 21,5 76,1 114,7 162,1 207,3 248,4 281,9 311,4 343,9 384,6 
Relatieve toename -2 2 6 9 13 17 20 22 24 26 29 
NVR 102 98 94 92 88 86 84 82 81 79 77 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.171,4 1.172,3 1.173,1 1.179,2 1.188,3 1.194,5 1.203,2 1.211,7 1.217,5 1.226,1 1.235,7 
Absolute toename 3,3 61,0 126,0 174,3 219,6 267,9 313,7 353,1 390,0 430,2 473,3 
Relatieve toename 0 5 11 15 18 22 26 29 32 35 38 
NVR 100 95 90 87 84 82 79 77 76 74 72 
            
 
Bron: CSB. 
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Tabel 47 Overgang van deeltijdwerk met IGU naar voltijdwerk: koppel met één inkomen, met 

kinderen ten laste 
 

  Procenten van het minimumloon 
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
2004                     
Maximale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.590,1 1.589,8 1.583,7 1.572,9 1.569,6 1.573,7 1.578,6 1.586,7 1.601,8 1.619,3 1.631,4 
Absolute toename -33,3 32,8 79,0 127,8 176,9 243,5 300,7 356,2 412,2 463,4 516,4 
Relatieve toename -2 2 5 8 11 15 19 22 26 29 32 
NVR 102 98 95 92 90 87 84 82 80 78 76 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.557,8 1.557,6 1.553,8 1.549,2 1.546,7 1.549,5 1.552,4 1.555,2 1.558,1 1.560,9 1.563,8 
Absolute toename -1,0 65,0 108,8 151,5 199,8 267,7 326,9 387,7 455,9 521,8 584,0 
Relatieve toename 0 4 7 10 13 17 21 25 29 33 37 
NVR 100 96 93 91 89 85 83 80 77 75 73 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.457,3 1.453,8 1.442,6 1.431,6 1.428,5 1.433,4 1.438,2 1.447,5 1.468,7 1.493,7 1.548,4 
Absolute toename 99,5 168,8 220,0 269,1 318,0 383,8 441,0 495,4 545,2 589,1 599,4 
Relatieve toename 7 12 15 19 22 27 31 34 37 39 39 
NVR 94 90 87 84 82 79 77 75 73 72 72 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.422,9 1.420,6 1.413,3 1.406,1 1.403,8 1.406,9 1.409,9 1.413,0 1.416,1 1.419,2 1.422,3 
Absolute toename 133,9 202,0 249,3 294,6 342,7 410,3 469,3 529,9 597,8 663,5 725,4 
Relatieve toename 9 14 18 21 24 29 33 38 42 47 51 
NVR 91 88 85 83 80 77 75 73 70 68 66 
            
1999                     
Maximale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.291,8 1.293,8 1.295,8 1.297,8 1.303,8 1.316,8 1.329,5 1.342,5 1.355,3 1.370,1 1.381,7 
Absolute toename -50,0 19,0 89,5 152,2 211,0 262,9 311,5 353,1 390,3 430,3 476,3 
Relatieve toename -4 1 7 12 16 20 23 26 29 31 34 
NVR 104 99 94 90 86 83 81 79 78 76 74 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.284,7 1.286,0 1.287,3 1.288,5 1.289,8 1.291,1 1.292,3 1.293,6 1.294,9 1.296,1 1.297,4 
Absolute toename -42,8 26,8 98,1 161,4 225,0 288,7 348,7 402,0 450,8 504,2 560,7 
Relatieve toename -3 2 8 13 17 22 27 31 35 39 43 
NVR 103 98 93 89 85 82 79 76 74 72 70 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.186,1 1.188,1 1.190,1 1.192,1 1.199,1 1.215,4 1.231,7 1.248,9 1.267,2 1.289,6 1.308,8 
Absolute toename 55,7 124,7 195,2 257,9 315,7 364,4 409,3 446,7 478,4 510,8 549,2 
Relatieve toename 5 10 16 22 26 30 33 36 38 40 42 
NVR 96 91 86 82 79 77 75 74 73 72 70 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.179,0 1.180,3 1.181,6 1.182,8 1.184,1 1.185,4 1.186,6 1.187,9 1.189,2 1.190,4 1.191,7 
Absolute toename 62,8 132,5 203,8 267,1 330,7 394,4 454,4 507,7 556,5 609,9 666,4 
Relatieve toename 5 11 17 23 28 33 38 43 47 51 56 
NVR 95 90 85 82 78 75 72 70 68 66 64 
            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 48 Overgang van deeltijdwerk met IGU naar voltijdwerk: koppel met één inkomen, zonder 

kinderen ten laste 
 

  Procenten van het minimumloon 
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
2004                     
Maximale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.221,6 1.217,3 1.206,7 1.196,5 1.188,0 1.190,6 1.193,3 1.199,4 1.214,4 1.231,2 1.241,8 
Absolute toename 14,3 84,3 135,2 186,3 243,4 313,3 373,1 430,6 486,5 538,5 593,0 
Relatieve toename 1 7 11 16 20 26 31 36 40 44 48 
NVR 99 94 90 87 83 79 76 74 71 70 68 
                   
Deeltijdwerk 32 pct.                  
Initieel inkomen 1.197,4 1.194,3 1.186,8 1.179,4 1.176,6 1.178,5 1.180,5 1.182,6 1.184,7 1.186,8 1.189,0 
Absolute toename 38,4 107,3 155,2 203,4 254,8 325,3 385,8 447,4 516,3 583,0 645,8 
Relatieve toename 3 9 13 17 22 28 33 38 44 49 54 
NVR 97 92 88 85 82 78 75 73 70 67 65 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 1.098,7 1.096,9 1.086,4 1.075,3 1.072,3 1.077,2 1.082,0 1.091,3 1.110,7 1.130,0 1.169,2 
Absolute toename 137,1 204,7 255,5 307,5 359,1 426,7 484,3 538,7 590,3 639,8 665,6 
Relatieve toename 12 19 24 29 33 40 45 49 53 57 57 
NVR 89 84 81 78 75 72 69 67 65 64 64 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 1.065,5 1.063,8 1.057,1 1.049,9 1.047,6 1.050,6 1.053,7 1.056,8 1.059,9 1.063,0 1.066,1 
Absolute toename 170,3 237,7 284,8 333,0 383,9 453,2 512,6 573,2 641,1 706,8 768,7 
Relatieve toename 16 22 27 32 37 43 49 54 60 66 72 
NVR 86 82 79 76 73 70 67 65 62 60 58 
            
1999                     
Maximale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                      
Initieel inkomen 986,8 985,3 983,9 982,6 979,8 989,7 999,3 1.009,4 1.019,6 1.032,1 1.041,3 
Absolute toename -25,6 46,0 121,2 187,4 255,1 310,2 361,8 406,3 445,7 487,7 536,2 
Relatieve toename -3 5 12 19 26 31 36 40 44 47 51 
NVR 103 96 89 84 79 76 73 71 70 68 66 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 992,4 991,5 990,4 989,4 988,3 987,4 986,4 985,5 984,6 983,7 982,9 
Absolute toename -31,3 39,9 114,7 180,7 246,6 312,5 374,7 430,2 480,7 536,0 594,6 
Relatieve toename -3 4 12 18 25 32 38 44 49 54 60 
NVR 103 96 90 85 80 76 72 70 67 65 62 
                      
Minimale uitkering                     
                      
Deeltijdwerk 50 pct.                     
Initieel inkomen 893,7 893,7 893,8 894,1 892,2 902,9 913,2 924,1 935,4 949,6 961,1 
Absolute toename 67,4 137,6 211,3 276,0 342,7 397,0 447,9 491,6 529,9 570,2 616,3 
Relatieve toename 8 15 24 31 38 44 49 53 57 60 64 
NVR 93 87 81 76 72 69 67 65 64 62 61 
                      
Deeltijdwerk 32 pct.                     
Initieel inkomen 894,3 894,2 894,0 893,9 893,8 893,7 893,7 893,7 893,8 893,9 894,0 
Absolute toename 66,9 137,1 211,1 276,2 341,2 406,1 467,4 522,0 571,5 625,9 683,5 
Relatieve toename 7 15 24 31 38 45 52 58 64 70 76 
NVR 93 87 81 76 72 69 66 63 61 59 57 
            

 
Bron: CSB. 
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D.2  DEELTIJDWERKERS MET SOCIO-PROFESSIONELE INTEGRATIEPREMIE 
 
 
Tabel 49 Overgang van deeltijd- naar voltijdwerk na bijstand: alleenstaande 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Initieel inkomen 852,69 842,25 833,30 832,87 825,89 825,73 865,60 902,00 934,37 970,08 1.004,11 

Absolute toename 206,92 275,75 321,72 359,17 406,71 468,01 479,29 495,21 522,53 546,52 572,18 

Relatieve toename 24 33 39 43 49 57 55 55 56 56 57 

NVR 80 75 72 70 67 64 64 65 64 64 64 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Initieel inkomen 812,83 813,25 822,70 832,87 844,81 858,65 860,38 852,59 844,76 839,87 838,03 

Absolute toename 246,78 304,74 332,32 359,17 387,78 435,08 484,51 544,62 612,15 676,73 738,26 

Relatieve toename 30 37 40 43 46 51 56 64 72 81 88 

NVR 77 73 71 70 69 66 64 61 58 55 53 

            

1999            

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Initieel inkomen 718,64 557,79 603,19 633,67 662,19 698,00 729,08 759,51 789,94 820,37 850,81 

Absolute toename 132,17 351,60 371,94 395,93 421,87 440,53 463,91 481,45 492,90 510,88 533,15 

Relatieve toename 18 63 62 62 64 63 64 63 62 62 63 

NVR 84 61 62 62 61 61 61 61 62 62 61 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Initieel inkomen 717,34 717,73 718,12 718,52 718,91 719,30 527,99 553,08 578,17 602,87 626,34 

Absolute toename 133,47 191,65 257,01 311,08 365,15 419,22 665,00 687,89 704,67 728,39 757,62 

Relatieve toename 19 27 36 43 51 58 126 124 122 121 121 

NVR 84 79 74 70 66 63 44 45 45 45 45 

            

 
Bron: CSB. 
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Tabel 50 Overgang van deeltijd- naar voltijdwerk na bijstand:  

eenoudergezin met kinderopvangkosten 
 

  Procenten van het minimumloon 

  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
            

2004            

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Initieel inkomen 1.333,92 1.334,58 1.331,78 1.321,19 1.300,33 1.284,65 1.279,58 1.280,24 1.269,97 1.307,20 1.339,56 

Absolute toename 30,72 84,89 120,62 164,14 224,15 296,64 347,76 394,31 459,16 476,52 498,74 

Relatieve toename 2 6 9 12 17 23 27 31 36 36 37 

NVR 98 94 92 89 85 81 79 76 73 73 73 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Initieel inkomen 1.290,82 1.291,25 1.300,69 1.310,87 1.322,81 1.336,65 1.338,38 1.338,80 1.339,23 1.339,66 1.330,65 

Absolute toename 73,82 128,23 151,71 174,46 201,68 244,64 288,96 335,75 389,91 444,06 507,65 

Relatieve toename 6 10 12 13 15 18 22 25 29 33 38 

NVR 95 91 90 88 87 85 82 80 77 75 72 

            

1999            

            

Deeltijdwerk 50 pct            

Initieel inkomen 1.085,25 1.085,86 1.091,25 1.082,34 903,32 951,71 1.000,09 1.044,22 1.071,59 1.098,93 1.127,20 

Absolute toename 8,84 58,88 117,74 176,20 404,49 405,09 405,97 404,91 417,45 434,58 452,15 

Relatieve toename 1 5 11 16 45 43 41 39 39 40 40 

NVR 99 95 90 86 69 70 71 72 72 72 71 

            

Deeltijdwerk 32 pct            

Initieel inkomen 1.088,45 1.088,84 1.089,24 1.089,63 1.089,82 1.090,42 1.090,81 1.091,21 1.091,60 1.091,08 1.089,33 

Absolute toename 5,64 55,90 119,75 168,91 218,00 266,38 315,25 357,92 397,44 442,43 490,02 

Relatieve toename 1 5 11 16 20 24 29 33 36 41 45 

NVR 99 95 90 87 83 80 78 75 73 71 69 
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Tabel 51 Overgang van deeltijd- naar voltijdwerk na bijstand:  

eenoudergezin zonder kinderopvangkosten 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Initieel inkomen 1.320,16 1.320,82 1.318,03 1.307,43 1.286,57 1.296,73 1.291,65 1.292,32 1.282,05 1.319,28 1.353,70

Absolute toename 89,02 146,75 186,57 234,19 295,60 346,59 402,82 454,48 524,44 546,90 572,18

Relatieve toename 7 11 14 18 23 27 31 35 41 41 42 

NVR 94 90 88 85 81 79 76 74 71 71 70 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Initieel inkomen 1.298,59 1.299,02 1.308,46 1.318,64 1.330,58 1.344,42 1.346,15 1.346,57 1.347,00 1.347,43 1.338,42

Absolute toename 110,60 168,56 196,14 222,99 251,60 298,90 348,32 400,22 459,49 518,75 587,45

Relatieve toename 9 13 15 17 19 22 26 30 34 38 44 

NVR 92 89 87 86 84 82 79 77 75 72 69 

            

1999            

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Initieel inkomen 1.100,45 1.101,06 1.107,88 1.102,30 930,17 982,11 1.034,07 1.083,42 1.113,85 1.144,28 1.174,71

Absolute toename 74,26 132,22 191,16 251,20 477,80 480,32 482,83 481,45 493,65 511,99 534,26

Relatieve toename 7 12 17 23 51 49 47 44 44 45 45 

NVR 94 89 85 81 66 67 68 69 69 69 69 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Initieel inkomen 1.098,23 1.098,63 1.099,02 1.099,42 1.099,60 1.100,20 1.100,60 1.100,99 1.101,38 1.101,78 1.102,17

Absolute toename 76,48 134,66 200,02 254,08 308,36 362,23 416,30 463,88 506,12 554,49 606,80

Relatieve toename 7 12 18 23 28 33 38 42 46 50 55 

NVR 93 89 85 81 78 75 73 70 69 67 64 
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Tabel 52 Overgang van deeltijd- naar voltijdwerk na bijstand:  

koppel met één inkomen, met kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            
Deeltijdwerk 50 
pct.            

Initieel inkomen 1.140,67 1.141,33 1.141,99 1.142,68 1.143,33 1.187,70 1.245,06 1.302,42 1.358,11 1.417,14 1.474,50 

Absolute toename 416,16 481,27 520,67 558,02 603,21 629,49 634,23 640,50 655,81 665,57 673,26 

Relatieve toename 36 42 46 49 53 53 51 49 48 47 46 

NVR 73 70 69 67 65 65 66 67 67 68 69 

            
Deeltijdwerk 32 
pct.            

Initieel inkomen 1.285,67 1.286,10 1.295,54 1.305,72 1.317,66 1.331,50 1.333,23 1.141,25 1.141,67 1.142,10 1.142,53 

Absolute toename 271,16 336,50 367,12 394,98 428,87 485,69 546,06 801,68 872,25 940,61 1.005,23 

Relatieve toename 21 26 28 30 33 36 41 70 76 82 88 

NVR 83 79 78 77 75 73 71 59 57 55 53 

            

1999            

            
Deeltijdwerk 50 
pct.            

Initieel inkomen 1.100,45 1.101,06 1.107,88 1.102,30 930,17 982,11 1.034,07 1.086,02 1.137,96 1.189,91 1.241,86 

Absolute toename 141,41 211,75 277,47 347,64 584,67 597,62 606,94 609,55 607,68 610,45 616,19 

Relatieve toename 13 19 25 32 63 61 59 56 53 51 50 

NVR 89 84 80 76 61 62 63 64 65 66 67 

            
Deeltijdwerk 32 
pct.            

Initieel inkomen 1.098,23 1.098,63 1.099,02 1.099,42 1.099,60 1.100,20 1.100,60 1.100,99 1.101,38 1.101,78 1.102,17 

Absolute toename 143,63 214,18 286,32 350,52 415,24 479,54 540,41 594,58 644,25 698,59 755,88 

Relatieve toename 13 19 26 32 38 44 49 54 58 63 69 

NVR 88 84 79 76 73 70 67 65 63 61 59 
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Tabel 53 Overgang van deeltijdwerk naar voltijd- na bijstand:  

koppel met één inkomen, zonder kinderen ten laste 
 

 Procenten van het minimumloon 

 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

            

2004            

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Initieel inkomen 858,35 859,00 874,71 890,72 906,74 920,48 962,74 1.020,10 1.075,79 1.128,17 1.169,18 

Absolute toename 377,52 442,54 467,21 492,12 524,70 583,41 603,61 609,89 625,20 641,60 665,64 

Relatieve toename 44 52 53 55 58 63 63 60 58 57 57 

NVR 69 66 65 64 63 61 61 63 63 64 64 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Initieel inkomen 1.003,35 1.003,78 1.013,22 1.023,40 1.035,34 1.049,18 1.050,91 862,80 874,09 882,34 890,59 

Absolute toename 232,52 297,76 328,70 359,45 396,10 454,71 515,45 767,19 826,90 887,43 944,23 

Relatieve toename 23 30 32 35 38 43 49 89 95 101 106 

NVR 81 77 76 74 72 70 67 53 51 50 49 

            

1999            

            

Deeltijdwerk 50 pct.            

Initieel inkomen 897,57 898,19 905,00 899,42 727,29 775,80 814,31 851,26 887,88 924,50 961,12 

Absolute toename 63,54 133,16 200,15 270,63 507,66 524,05 546,81 564,42 577,40 595,28 616,35 

Relatieve toename 7 15 22 30 70 68 67 66 65 64 64 

NVR 93 87 82 77 59 60 60 60 61 61 61 

            

Deeltijdwerk 32 pct.            

Initieel inkomen 895,36 895,75 896,14 896,54 896,73 897,32 897,72 898,11 898,51 898,90 899,30 

Absolute toename 65,76 135,60 209,01 273,51 338,23 402,53 463,40 517,57 566,77 620,87 678,16 

Relatieve toename 7 15 23 31 38 45 52 58 63 69 75 

NVR 93 87 81 77 73 69 66 63 61 59 57 

            

 
Bron: CSB. 
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