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5.  Het draagvlak van de economie 
verruimen

België wordt, zoals vele andere Europese landen, geconfronteerd met belangrijke uitdagingen. Die hebben te maken 
met, in het bijzonder, het aanzienlijke peil van de overheidsschuld, de budgettaire kosten van de vergrijzing, de geringe 
werkgelegenheidsgraad en de uitgesproken vertraging van de productiviteitswinsten. Sedert 2011 werden belangrijke 
maatregelen genomen en na de verkiezingen van mei 2014 hebben de nieuw aangetreden regeringen verdere stappen 
aangekondigd. De hervorming van de pensioenen neemt daarin opnieuw een centrale plaats in. Meer in het algemeen 
zouden de creatie van werkgelegenheid in de marktsector en de ontwikkeling van de productiviteit een cruciale bijdrage 
leveren tot een duurzame consolidatie van de overheidsfinanciën. Acht van de tien banen die tussen 2000 en 2013 
werden gecreëerd, werden hoofdzakelijk met overheidsmiddelen gefinancierd. De arbeidskosten zijn in België hoger dan 
in de buurlanden, voornamelijk als gevolg van de zeer zware belastingdruk. Ze beïnvloeden de vraag naar laaggeschoolde 
arbeid en bemoeilijken de transitie naar werk. Om deze transitie te verbeteren zijn eveneens gepaste financiële 
prikkels nodig, alsook een opleidings‑ en een activeringsbeleid gericht op het verminderen van de mismatches op de 
arbeidsmarkt. Een vlotte werking van de productmarkten en van de arbeidsmarkt bevordert bovendien een reallocatie 
van de productiefactoren naar de meest efficiënte ondernemingen. Dergelijke ontwikkelingen vormen een belangrijke 
bron van productiviteitswinsten in de economie, met name in de dienstensector. België kampt evenwel met een geringe 
ondernemingscreatie. Om een dreigende schaarste in de elektriciteitsbevoorrading te voorkomen, zijn nu investeringen 
met een lange levensduur noodzakelijk. Die moeten kunnen steunen op een stabiel en voorspelbaar regelgevend kader.

5.1  Aanzienlijke uitdagingen

In België waren de economische resultaten, net als 
meer algemeen beschouwd in Europa, in 2014 op-
nieuw minder goed dan verwacht. Het tempo van de 
begrotings sanering vertraagde nochtans, terwijl ook het 
monetair beleid accommoderend bleef en de financiële 
voorwaarden gunstig waren. Deze vaststelling herinnert 
aan de noodzakelijke versterking van het vermogen van 
de economie om duurzaam meer bedrijvigheid en werk-
gelegenheid te creëren. Het gaat er tegelijkertijd om haar 
weerbaarheid tegen conjunctuurschokken te verhogen 
en, in combinatie met het begrotingsbeleid, het behoud 
van de welvaart te waarborgen en het draagvlak van 
de sociale bescherming voor de huidige en toekomstige 
 generaties te consolideren.

België staat hiermee voor dezelfde uitdagingen als de 
meeste Europese landen, zodat het de gezamenlijk vast-
gelegde strategieën moet volgen en zich dient te richten 

naar de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Zo draagt 
het ook bij tot de goede werking van de Economische en 
Monetaire Unie (EMU), waar het land veel voordeel uit 
trekt. België heeft echter ook specifieke kenmerken, die 
eigen accenten en prioriteiten vereisen om de economie 
optimaal te laten functioneren.

Tot de bijzondere kenmerken van België behoren het 
hoge en in 2014 nog altijd oplopende peil van de over-
heidsschuld, de budgettaire kosten van de vergrijzing, de 
lage werkgelegenheidsgraad en de uitgesproken vertra-
ging van de productiviteitswinsten.

De hoge overheidsschuld verkleint de budgettaire 
beleidsruimte om een conjunctuuromslag op te vangen ; ze 
maakt de economie ook kwetsbaar voor stijgingen van de 
financieringskosten, vooral indien deze zouden aanhouden. 
Voorts liggen de budgettaire kosten van de vergrijzing zeer 
hoog in België, en nemen ze bovendien snel toe. Volgens 
de meest recente raming van de Studiecommissie voor de 
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Grafiek 78 BUDGETTAIRE KOSTEN VAN DE VERGRIJZING

(in % bbp)

20
12

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
4

0

20
45

20
50

20
55

20
6

0

24

26

28

30

32

34

24

26

28

30

32

34

+5,8

+4,2

Bron : SCvV.

Intussen heeft de federale regering, naast de eerste 
maatregelen van de vorige regering waarvan de effecten 
in aanmerking werden genomen in de raming van de 
SCvV, aangekondigd dat de voorwaarden inzake leeftijd 
en minimale loopbaanduur voor toegang tot vervroegd 
pensioen worden verstrengd, dat de wettelijke pensioen-
leeftijd wordt opgetrokken tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar 
in 2030 en dat de parameters voor de berekening van de 
ambtenarenpensioenen worden herzien. Aangezien die 
hervormingen nog niet in detail bekend zijn, is het in dit 
stadium niet mogelijk het effect ervan op de vergrijzings-
kosten te ramen. Een meer gedetailleerde beoordeling zal 
nodig zijn om na te gaan in hoeverre ze die kosten kun-
nen verminderen, met name in een eerste fase, waarin 
deze snel zullen oplopen.

De werkgelegenheidsgraad in aantal personen van de be-
volking van 20 tot 64 jaar kwam gemiddeld over de eerste 
drie kwartalen van 2014 uit op 67,2 %, dat is 2,6 procent-
punt minder dan het gemiddelde van de EU15 en bijna 
13 procentpunt lager dan die in Zweden. Hij ligt ook ruim-
schoots onder de doelstelling van 73,2 % die België wil 
bereiken in het kader van de Europa 2020-strategie. De 
economische crisis heeft de werkgelegenheidsgraad zeker 
gedrukt, maar verklaart niet de hele achterstand die ter 
zake werd opgelopen, zoals blijkt uit het geringe verschil 
tussen de opgetekende werkloosheidsgraad van gemid-
deld 8,6 % in 2014 en de structurele werkloosheidsgraad, 
die volgens de ramingen van de EC zowat 7,8 % beliep.

vergrijzing (SCvV), die dateert van juli 2014, zou het gewicht 
van de uitkeringen tussen 2013 en 2040, bij ongewijzigd 
beleid, met 5,8 % bbp toenemen ; de EC verwacht overigens, 
op grond van andere macro-economische hypothesen 
en verschillende in aanmerking genomen uitgaven, een nog 
krachtiger stijging.
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De werkgelegenheidsgraad is duidelijk te laag voor de 
55- tot 64-jarigen (42,3 %, tegen 53,8 % gemiddeld in 
de EU15), hoewel hij aanzienlijk is gestegen sinds 2000, 
en voor de laaggeschoolden (46,5 % voor wie niet ten 
minste een diploma van het hoger secundair onderwijs 

of een gelijkwaardig getuigschrift bezit, tegen 52,8 % 
in de EU15). De werkgelegenheid is met name laag voor 
de onderdanen van een land van buiten de EU, van wie 
slechts 41 % een baan heeft, of bijna 30 procentpunt 
minder dan de ingezetenen met de Belgische nationaliteit. 
Andere groepen, zoals de vrouwen of de jongeren onder 
de 30 jaar, hebben ook minder kans aan het werk te 
zijn. De regionale verschillen zijn eveneens uitgesproken, 
aangezien de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen, met 
71,8 %, 10 procentpunt en meer boven die van Wallonië 
(61,7 %) en Brussel (58,4 %) uitkomt.

Bovendien ligt het percentage banen in de niet-marktsector 
relatief hoog in België. In 2013 bedroeg het 34,7 %, tegen 
31,6 % gemiddeld in de EU15. In dat verband is de werkge-
legenheidsgroei in België sinds het begin van de jaren 2000 
voornamelijk het resultaat van de nettocreatie van arbeids-
plaatsen die volledig of grotendeels worden gefinancierd 
door de overheid. Het gaat niet alleen om extra personeel in 
de overheidsdiensten en het onderwijs, waar het personeels-
bestand met 100 000 personen toenam, maar ook en vooral 
om ongeveer 170 000 extra werknemers in de ‘gezond-
heidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ en om de 
personen die in het stelsel van de dienstencheques werken 
bij werkgevers uit de private sector. In totaal wordt aldus 
geschat dat acht op de tien tussen 2000 en 2013 gecreëerde 
banen hoofdzakelijk op overheidsfinanciering berusten.

 

TABEL 25 WERKGELEGENHEIDSVERLOOP  
PER GROTE BEDRIJFSTAK

(in duizenden personen)

Verandering
 

Niveau
 

2000‑2013
 

2013
 

Binnenlandse werkgelegenheid  . . . 429 4 543

Marktactiviteiten (1)  . . . . . . . . . . . . . . 159 2 966

Niet‑marktdiensten  . . . . . . . . . . . . . 270 1 577

p.m. Dienstencheques  . . . . . . . . . . .  118  118

p.m. Grotendeels door de 
overheid gefinancierde 
werkgelegenheid (2)  . . . . . . . . .  352  1 659

 

Bronnen : INR, RSZ.
(1) Landbouw, industrie, bouwnijverheid, handel, vervoer, hotels en restaurants, 

informatie en communicatie, financiële activiteiten en verzekeringen, exploitatie 
van en handel in onroerend goed en diensten aan ondernemingen.

(2) Banen in de niet‑marktdiensten en geraamd aandeel van de aan dienstencheques  
verbonden werkgelegenheid in de marktactiviteiten.

 

Grafiek 80 WERKGELEGENHEID EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VOORNAAMSTE BEDRIJFSTAKKEN

(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, indexcijfers 2000 = 100)
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(1) Handel, vervoer, hotels en restaurants, informatie en communicatie, financiële activiteiten en verzekeringen, exploitatie van en handel in onroerend goed en diensten aan 

ondernemingen, ongerekend de aan dienstencheques verbonden werkgelegenheid in de marktactiviteiten.
(2) Niet-marktdiensten, met inbegrip van de aan dienstencheques verbonden werkgelegenheid in de marktactiviteiten.



180 ❙ ECoNoMISCHE EN fINANCIËLE oNTWIKKELINGEN ❙ NBB Verslag 2014

De ontwikkelingen van de toegevoegde waarde en de 
werkgelegenheid verschillen sterk van sector tot sector. 
In de industrie werd de groei van de bedrijvigheid abrupt 
onderbroken door de grote recessie ; eind 2014 was de 
impact hiervan overigens nog altijd niet weggewerkt. De 
stijging van de toegevoegde waarde in die bedrijfstak 
steekt scherp af tegen de aanhoudende daling van het 
aantal werknemers, die een afspiegeling was van de accu-
mulatie van aanzienlijke productiviteitswinsten. Deze laat-
ste zijn veel bescheidener in de marktdiensten, zodat de 
groei van de toegevoegde waarde er nauwer aansloot bij 
die van de werkgelegenheid. Voorts blijkt dat de weerslag 
van de crisis voor die diensten geringer en meer van tijde-
lijke aard was dan in de industrie. De niet-marktdiensten 
werden daarentegen weinig beïnvloed door de recessie. 
De werkgelegenheid gaf er een krachtige groei te zien, 
de hoogste van de hele economie ; de toename van de 
bedrijvigheid bleef daar lichtjes bij achter.

De ontwikkeling van de overheidsdiensten en de dienst-
verlening aan personen draagt zeker bij tot het welzijn, 
door in te spelen op de behoeften van een maatschap-
pij waarvan de sociaaldemografische kenmerken en het 
levenspatroon veranderen. Via onder meer het onderwijs 
en de gezondheidszorg helpen die diensten ook het 
groeipotentieel ondersteunen. Deze ontwikkeling houdt 
echter risico’s in als ze niet gepaard gaat met een toe-
reikende banencreatie in de marktsector, met name voor 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Deze kan 

Grafiek 81 UITDAGINGEN INZAKE OVERHEIDSFINANCIËN EN HANDELSSALDO

(veranderingen tussen 2000 en 2013, in procentpunt bbp)
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enkel op duurzame wijze worden gewaarborgd indien 
de economie beschikt over een voldoende ruime basis 
van activiteiten die inkomsten genereren. De ontwikke-
ling van de niet-marktdiensten is immers doorgaans niet 
neutraal voor de staatsbegroting, omdat ze het primair 
saldo drukt.

De ontwikkeling van de structuur van de Belgische eco-
nomie ging bovendien gepaard met een verslechtering 
van de handelsbalans, waarvan het in 2000 opgetekende 
overschot van 2,9 % bbp, volgens de betalingsbalans, is 
omgeslagen in een tekort van 0,2 % in 2013. Algemeen 
beschouwd, verzwakt een daling van het relatieve ge-
wicht van de marktactiviteiten, en in het bijzonder van 
de industrie, het vermogen van een economie om goe-
deren en diensten uit te voeren. Van 2002 tot 2013 
werden elk jaar netto arbeidsplaatsen vernietigd in de 
ver werkende nijverheid, die aldus in totaal niet minder 
dan 117 000  banen verloor.

Die achteruitgang weerspiegelt deels de reorganisatie van 
het productieproces in de industrie : functies die voorheen 
binnen de bedrijven van de bedrijfstak zelf werden uit-
geoefend, werden overgeheveld naar dienstverlenende 
ondernemingen om meer flexibiliteit en een betere kos-
tenbeheersing mogelijk te maken. Uit een onderzoek van 
het productieproces van de uitgevoerde goederen blijkt 
aldus dat hun waarde deels werd voortgebracht door 
de dienstenbranches, onder meer via het verlenen van 
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intermediaire diensten aan de verwerkende nijverheid, 
zoals juridische en boekhoudkundige dienstverlening, 
beheer, diensten van architecten en ingenieurs, toezichts-
activiteiten, technische analyses, enz. Dienstverlenende 
bedrijven zijn ook steeds vaker actief als commerciële 
tussenpersonen. Nu eens doen ze aan wederuitvoer van 
goederen, dan weer fungeren ze als schakel in de export 
van door Belgische bedrijven vervaardigde goederen. De 
de-industrialisering weerspiegelt echter ook de stopzet-
ting van bepaalde productielijnen die slechts gedeeltelijk 
werden vervangen door nieuwe ketens. Aangezien de 
industrie de eerste toegangspoort tot de wereldecono-
mie blijft en derhalve een essentieel kanaal vormt om de 
vraagpolen ervan te baat te nemen, zet de achteruitgang 
van die sector de handelsbalans onder druk.

De industrie is ook, meer dan de dienstverlening, een 
belangrijke bron van productiviteitswinsten in de eco-
nomie. Volgens de ramingen zijn de potentiële groei en 
meer bepaald de totale factorproductiviteit (TfP) in België 
vertraagd sinds de economische crisis van 2008-2009. 
Een internationale vergelijking wijst erop dat daar nog 
hinderpalen bestaan die de TfP-groei lijken te beknotten, 
en dit zowel in de industrie als in de diensten. Bovendien 
vertonen deze laatste doorgaans een minder krachtig 
verloop van de TfP.

Grafiek 82 VERLOOP VAN DE TFP
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Het is grotendeels op basis van hun eigen kwaliteiten dat 
de ondernemingen erin slagen zich te ontwikkelen, hun 
plaats te vinden in de mondiale waardeketens en bijgevolg 
de productiviteit en de werkgelegenheid te ondersteunen. 
In België zijn sommige daar opmerkelijk goed in. Uit een 
analyse van de voorwaarden die een dergelijk proces suc-
cesvol maken, blijkt echter dat de overheid ook een rol 
dient te vervullen, via maatregelen om het immaterieel 
kapitaal te verhogen, de middelen te kanaliseren naar de 
meest productieve ondernemingen, de tenuitvoerlegging 
en verspreiding van innovatie te bevorderen, doeltref-
fende infrastructuren te bieden en passende financiering 
mogelijk te maken. ruimer gezien moet de overheid de 
voorwaarden scheppen voor een versteviging van het 
vermogen van de economie om meer banen te creëren. 
Bij een vergelijkbaar ondernemingsklimaat vormen de 
kostenvoorwaarden bovendien een bepalende factor voor 
de lokalisatie van de verschillende stadia van de waarde-
ketens, zowel voor de industriële productieactiviteiten 
als voor de daaraan verbonden diensten. Die vaststelling 
geldt trouwens ook voor de activiteiten die gericht zijn op 
de binnenlandse vraag, zoals de bouwnijverheid.

Vanaf eind 2011 werden belangrijke maatregelen geno-
men om de structurele problemen van de Belgische eco-
nomie aan te pakken. De in oktober 2014 aangetreden fe-
derale regering en de regeringen van de gemeenschappen 
en gewesten plannen verdere stappen in die richting. Het 
effect van die maatregelen moet aandachtig en blijvend 
worden gevolgd, gelet op de omvang van de uitdagingen 
en de bestaande wisselwerkingen tussen deze laatste. Het 
blijkt vooral noodzakelijk de hefbomen te mobiliseren die 
de werkgelegenheidscreatie en de ontwikkeling van de 
productiviteit kunnen ondersteunen, om tot een duur-
zame consolidatie van de overheidsfinanciën te komen.

5.2  Banencreatie versterken 
in de marktsector

Het scheppen van meer werkgelegenheid, door het 
bevorderen van de banengroei in de marktsector, vereist 
een hoger evenwicht tussen aanbod en vraag op de 
arbeidsmarkt. Daartoe is een flexibele werking van de 
arbeidsmarkt nodig, waardoor een krachtiger vraag van 
de werkgevers kan worden gekoppeld aan een toerei-
kend en kwalitatief adequaat arbeidsaanbod. Volgens 
het Wereld Economisch forum staat België op de 18de 
plaats van de 144 landen die worden vergeleken in de 
Global Competitiveness Index (7de van de landen van 
de EU15). ons land scoort het slechtst inzake de ef-
ficiëntie van de arbeidsmarkt, waarvoor het pas op de 
60ste plaats staat (10de van de landen van de EU15). 
Die indicator wordt opgesteld aan de hand van feitelijke 
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Grafiek 83 REGLEMENTERING INZAKE 
ARBEIDSBESCHERMING

(indexcijfers, schaal van 0 tot 6, van minder tot meer 
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gegevens (participatie van vrouwen, ontslagkosten) en 
op basis van een jaarlijks bij bedrijfsleiders gehouden 
enquête. Uit deze enquête blijkt dat de povere beoorde-
ling, door de ondernemers, van de werking van de ar-
beidsmarkt in België toe te schrijven is aan vijf factoren : 
het effect van de belastingen op de bereidheid tot wer-
ken (141ste van de 144 landen), de strikte regelgeving 
inzake indienstneming en ontslag (139ste), de gecentra-
liseerde aard van de loononderhandelingen (129ste), het 
zwakke verband tussen loon en productiviteit (100ste) 
en, ten slotte, het gebrek aan samenwerking tussen de 
sociale partners (78ste).

De perceptie van de bedrijfsleiders sluit aan bij een aan-
tal eerdere empirische bevindingen, bijvoorbeeld wat 
betreft het belang van de fiscale en parafiscale druk op 
arbeidsinkomens en de losse band tussen het verloop 
van de productiviteit en van de loonkosten.

Volgens gegevens van de oESo lijkt de regelgeving 
inzake arbeidsbescherming wat betreft tijdelijke arbeids-
overeenkomsten en inzake individueel ontslag voor vaste 
arbeidsovereenkomsten in België niet beduidend strikter 
te zijn dan in de andere landen van het eurogebied. De 
regelingen betreffende collectief ontslag zijn daaren-
tegen veel stringenter. De beschikbare indicatoren die 
een internationale vergelijking mogelijk maken, hebben 
betrekking op de situatie op 1 januari 2013. Sindsdien 
tekenden zich twee belangrijke ontwikkelingen af. Een 
eerste betreft de harmonisering van de statuten van 

arbeiders en bedienden, waarvan sommige punten nog 
concreet moeten worden uitgewerkt, maar die leidt tot 
een ruimere bescherming voor arbeiders. Voorts is er 
de door de regering geplande vereenvoudiging van het 
regelgevend kader betreffende de sluiting van onderne-
mingen en collectieve ontslagen (de wet-renault), met 
name door een inkorting van de procedures.

In diverse Europese landen werden tal van maatregelen 
inzake de werking van de arbeidsmarkt genomen, in het 
bijzonder in de landen die af te rekenen kregen met een 
drastische stijging van de werkloosheid als gevolg van 
de economische en financiële crisis van 2008 en met de 
sociale gevolgen van die toename. De uitvoering ervan 
is vaak nog te recent om de resultaten nu al juist te kun-
nen inschatten. Tot de gemeenschappelijke tendensen 
behoren een toegenomen flexibiliteit inzake arbeidstij-
den (vlotter beroep op overuren of mogelijkheden tot 
aanpassing van de arbeidsduur aan de aan de onder-
nemingen gerichte vraag) en een verscherping van de 
toegangsvoorwaarden voor vervroegde-uittredingsrege-
lingen. Wat betreft de tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
of de overeenkomsten voor bepaalde duur, werden, en 
dit soms tegelijkertijd in eenzelfde land, maatregelen 
in tegengestelde zin genomen die enerzijds een al te 
groot dualisme van de arbeidsmarkt willen vermijden 
en anderzijds de inschakeling op de arbeidsmarkt willen 
bevorderen.

Arbeidsvraag

Van de factoren die de arbeidsvraag beïnvloeden, vormen 
de loonvormingsmechanismen en meer in het bijzonder 
het loonniveau een zeer belangrijke uitdaging. België 
behoort tot de landen met de hoogste uurloonkosten. 
Dat kenmerk is bijzonder nadelig voor de werknemers van 
wie de productiviteit niet of niet meer in verhouding staat 
tot de loonkosten voor hun werkgever, zoals het geval 
kan zijn voor laaggeschoolden, onder wie de jongeren, of 
sommige oudere werknemers.

Niveau van de loonkosten in België hoger 
dan in de buurlanden

ondanks het recente gunstige verloop van de loonkosten 
ten opzichte van de drie buurlanden – zoals in Hoofdstuk 2 
wordt toegelicht –, blijkt uit de vergelijking van de 
loonniveaus dat er aanzienlijke verschillen blijven bestaan. 
Naar raming beliepen de uurloonkosten in de gehele 
bedrijvensector in 2013 in België meer dan € 40, tegen 
€ 35 in frankrijk en circa € 32 in Nederland en Duitsland. 
Vergeleken met het gemiddelde van het eurogebied is het 
verschil nog aanzienlijker. Dat resultaat wordt weliswaar 
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beïnvloed door de situatie in de landen in Zuid-Europa, 
waar de levensstandaard, de productiviteit en de kosten 
duidelijk onder het gemiddelde liggen. Dat neemt niet 
weg dat sommige van die landen toch concurrenten zijn 
op de uitvoermarkten.

In België vloeit het hoge niveau van de loonkosten voort 
uit zowel hogere nettolonen als bijzonder zware lasten op 
arbeid (berekend met inachtneming van de werkgevers- 
en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid en 
de personenbelasting). Het gemiddelde netto-uurloon in 
België wordt – ongerekend heffingen – geraamd op € 24, 
ongeveer evenveel als in Luxemburg, maar hoger dan het 
peil van zowat € 20 in de drie belangrijkste buurlanden.

De door de regering voor 2016 aangekondigde maatre-
gelen tot arbeidskostenverlichting, ten belope van zowat 
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op arbeid (werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid 
en personenbelasting) van 2012 op de uurloonkosten van 2013.

€ 960 miljoen, met name door een vermindering van de 
werkgeversbijdragen, zouden het verschil inzake uurloon-
kosten met de buurlanden moeten helpen verkleinen. Ze 
komen bovenop soortgelijke, zij het minder ingrijpende, 
maatregelen uit 2013 en 2014. Naargelang van de wijze 
van toepassing, zou overigens ook een verschuiving 
van de belastingdruk op arbeid naar andere belasting-
grondslagen kunnen bijdragen tot een verbetering van 
het kostenconcurrentievermogen van de ondernemingen 
(zie Kader 11).

Zowel in de industrie als in de marktdiensten zijn de 
uurloonkosten in België bij de hoogste van de EU, net na 
Zweden. Die bevinding blijft gelden op een minder geag-
gregeerd niveau, ook wanneer rekening gehouden wordt 
met de loonsubsidies. Het voor het geheel van de onder-
nemingen opgetekende verschil kan dus niet uitsluitend 
worden toegeschreven aan de structuur van de economie.

Hoge loonkosten kunnen een hinderpaal zijn voor de 
vrijwaring en de verbetering van het concurrentievermo-
gen van een economie. op geaggregeerd niveau worden 
ze in België ten minste voor een deel gecompenseerd 
door eveneens hoge productiviteitsniveaus. Volgens de 
beschouwde bedrijfstakken kan die compensatie meer of 
minder sterk zijn, en in sommige branches zelfs omslaan 
in een productiviteitshandicap. Zo bleek uit analyses die 
in 2013 werden verricht op basis van gegevens opgesteld 
volgens de ESr 1995-methodologie dat de arbeidskosten 
per eenheid product in België in tien van de onderzochte 
bedrijfstakken lager liggen dan in de drie voornaamste 
buurlanden, terwijl ze hoger uitvallen in de andere elf 
branches. Het is evenwel niet mogelijk eenduidig te con-
cluderen of die hogere productiviteitsniveaus de oorzaak 
dan wel het gevolg zijn van de hogere loonkosten. Voor 
de activiteiten waarvoor er substitutiemogelijkheden zijn, 
versterken hogere loonkosten immers doorgaans het 
beroep op kapitaal of op externe bronnen, ten koste van 
de arbeid. Voor de activiteiten die te kampen hebben met 
financiële restricties, komen zwaardere loonkosten tot 
uiting in minder banen.

Vraag naar laaggeschoolde arbeid beïnvloed 
door arbeidskosten

Voor een werkgever is de indienstneming van een extra 
werknemer uit economisch oogpunt enkel gewettigd in-
dien de waarde van de door die werknemer gegenereerde 
productie uitkomt boven zijn kosten. Laaggeschoolde jon-
geren, die niet over voldoende ervaring beschikken om de 
lacunes van hun initiële opleiding te compenseren, wor-
den als eersten benadeeld door die ongunstige verhou-
ding kosten-productiviteit. Hoewel het niet uitgesloten 
is dat ook andere factoren spelen, blijkt er effectief een 
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Grafiek 85 LOON EN WERKGELEGENHEID VAN 
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negatief verband voor te komen tussen het loonpeil van 
jonge werknemers en de werkgelegenheidsgraad van die 
leeftijdsgroep. om te vermijden dat verschillen in het al-
gemene loonniveau tussen de landen de vergelijking ver-
tekenen, wordt daarbij de Kaitz-index gehanteerd, d.w.z. 
de ratio tussen het laagste brutoloon van ongeschoolde 
jongeren en het mediaan brutoloon in de economie.

Hoewel hoge minimumlonen ertoe bijdragen de kans op 
armoede voor werknemers te verkleinen en – gegeven het 
relatieve niveau van de sociale uitkeringen voor mensen 
zonder baan – te vermijden dat het arbeidsaanbod wordt 
beknot, verhogen ze tevens de arbeidskosten voor laagge-
schoolde werknemers, die zo uit de arbeidsmarkt kunnen 
worden gestoten. Degenen met een – reële of gepercipi-
eerde – extra handicap inzake productiviteit, zoals jonge-
ren, ouderen of laaggeschoolde personen van buitenlandse 
origine, zullen waarschijnlijk het hardst worden getroffen.

Slechts een beperkt aantal Europese landen legt een mini-
mumloon op voor de gehele economie. Internationaal ge-
zien is dat Belgische minimumloon veeleer hoog en veelal 
leggen de sectorale akkoorden nog hogere niveaus vast. 
Bovendien worden de lagere minimumlonen voor jon-
geren, die vaak gehanteerd worden om de gevaren van 
uitsluiting uit de arbeidsmarkt te temperen en die door 
zowat de helft van de betrokken oESo-landen werden 

ingesteld, in België geleidelijk afgeschaft. Het zal in de 
sectorale akkoorden steeds mogelijk zijn lagere minima 
voor jongeren te bepalen, maar ze mogen niet onder het 
nationaal wettelijk minimumloon uitkomen.

Loon en anciënniteit

Net als in de andere landen nemen de lonen in België 
toe met de leeftijd. In principe moet het profiel van 
die baremaverhogingen de afspiegeling zijn van het 
afnemende rendement van de in een bepaalde functie 
opgedane ervaring. Derhalve moeten ze bij de aanvang 
van de loopbaan belangrijk zijn, nadien verminderen en 
uiteindelijk stoppen. Eigen aan ons land is, daarentegen, 
dat die stijging aan het einde van de loopbaan blijkbaar 
niet afneemt, althans niet voor de bedienden. Aangezien 
het verschil tussen het verloop van het loon en dat van 
de productiviteit hierdoor toeneemt, verzwakt de eruit 
resulterende stijging van de relatieve kosten voor oudere 
werknemers hun positie op de arbeidsmarkt.

De internationale vergelijkingen op basis van dergelijke 
geaggregeerde gegevens moeten echter omzichtig wor-
den geïnterpreteerd, aangezien ze worden beïnvloed door 
compositie-effecten. Zo verandert de samen stelling inzake 
scholingsniveau van de werkgelegenheid in Italië, België 
en frankrijk voor de oudste leeftijdsgroepen : het aandeel 
van de hooggeschoolden neemt toe ; de laaggeschoolden 
(die minder dan het gemiddelde loon verdienen) verlaten 
er dus vaker voortijdig de arbeidsmarkt via vervroegde- 
uitstapregelingen. Het voor België opgetekende loon-
verschil is grotendeels toe te schrijven aan die vervroegde 
uittredingen – op initiatief van de werknemers en / of van de 
werkgevers –, veeleer dan aan de anciënniteits gerelateerde 
loonspanning. Daarentegen laten bijvoorbeeld landen waar 
leercontracten meer voorkomen een minder hoog gemid-
deld loonniveau voor jongeren optekenen.

Hoewel vooral de laaggeschoolden relatief vaker vroeg tijdig 
de arbeidsmarkt verlaten, blijft het verschil tussen de werk-
gelegenheidsgraad van 55-plussers en die van de groep 
van middelbare leeftijd in België bijzonder uitgesproken. 
In het algemeen is het verband tussen de anciënniteits-
gerelateerde loonspanning en de werk gelegenheids graad 
van oudere arbeidskrachten duidelijk negatief.

overigens vergen de uit de technologische ontwik-
kelingen voortvloeiende veranderingen, samen met de 
verlenging van het beroepsleven tot een hogere leeftijd 
dan thans het geval is, eveneens aanpassingen van de 
arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid. Permanente 
opleiding draagt bij tot de beroepsontwikkeling en aldus 
tot het behoud van een productiviteitsontwikkeling die 
strookt met het loonverloop.
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Arbeidsaanbod

Gepaste financiële stimulansen ondersteunen de 
transitie naar werk

om het arbeidsaanbod te bevorderen, moet werken onder 
meer financieel aantrekkelijker zijn dan werkloosheid 
of inactiviteit. Het verschil tussen het nettoloon en 
de sociale uitkeringen moet voldoende groot zijn om 
de lasten te compenseren die gepaard gaan met een 
baan. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor vervoer, 
kleding en kinderopvang, maar ook om het verlies 
van financiële voordelen die verbonden zijn aan het 
statuut van sociale-uitkeringstrekker (inkomstenbelasting, 
kinderbijslag, toegang tot sommige overheidsdiensten). 
Voor de meeste potentiële werknemers doet een dergelijk 
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probleem zich niet voor, aangezien het beroepsinkomen 
dat ze mogen verwachten duidelijk hoger is dan de sociale 
uitkeringen. Voor laaggeschoolden, daarentegen, kan het 
verschil in sommige gevallen te klein zijn om een echte 
stimulans te vormen om een met hun vaardigheidsniveau 
overeenstemmende en dus laagbetaalde baan te 
aanvaarden.

In vergelijking met de andere landen van het eurogebied 
en het Europese gemiddelde, blijkt de financiële 
stimulans in België eerder klein te zijn. Ten opzichte 
van een situatie van inactiviteit, zorgt een baan die 
67 % van het gemiddelde loon oplevert in België voor 
een netto-inkomensstijging van ongeveer 70 %, tegen 
gemiddeld 100 % in Europa. Gelet op het niettemin 
aanzienlijke voordeel, lijkt het peil van het leefloon 
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Grafiek 87 FINANCIËLE STIMULANS OM EEN 
LAAGBETAALDE BAAN TE AANVAARDEN (1)
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geen financiële werkgelegenheidsval te vormen. Voor 
laaggeschoolde werkzoekenden is de situatie anders. 
Terwijl ze in het eurogebied een gemiddelde verbetering 
van hun netto-inkomen met 35 % kunnen verwachten, 
beloopt de stijging in België slechts 15 %. Alleen in Slovenië 
en vooral in Luxemburg is het verschil nog kleiner. Precies 
om die reden werd in november 2012 de degressiviteit van 
de uitkeringen volgens de werkloosheidsduur ingevoerd, 
teneinde de financiële stimulans geleidelijk te versterken 
en tegelijkertijd de werkzoekenden een inkomen te 
bieden dat hen de nodige tijd geeft een baan te vinden die 
beantwoordt aan hun vaardigheden en verwachtingen.

De werkloosheidsuitkering wordt overigens niet onvoor-
waardelijk uitbetaald. Werkzoekenden moeten aantonen 
dat ze de noodzakelijke stappen ondernemen om een 
baan te vinden. Ze kunnen daarvoor rekenen op begelei-
ding door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling. 
Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn deze instel-
lingen voortaan ook verantwoordelijk voor de controle op 
de beschikbaarheid van de werkzoekenden. ook een reeks 
andere bevoegdheden, zoals economische migratie, doel-
groepenbeleid, dienstencheques en outplacement, werd 
op 1 juli 2014 gedefederaliseerd. De federale overheid 
blijft bevoegd voor het arbeids- en het socialezekerheids-
recht, met inbegrip van de werkloosheidsreglementering.

Actief arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van 
werkzoekenden

Door middel van de maatregelen voor de activering 
van de werkzoekenden kunnen de autoriteiten hun 
optreden afstemmen op de kenmerken van de werkloze 

 

TABEL 26 UITGAVEN VOOR ACTIEF ARBEIDSMARKTBELEID IN 2012

(in € per niet‑werkende werkzoekende in de betrokken regio, tenzij anders vermeld)

Brussel

 

Vlaanderen

 

Wallonië

 

Duitstalige  
Gemeenschap

 

Federaal

 

België

 

Totaal (in €)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 594 4 472 1 030 1 938 3 032 5 430

In % van het totaal per regio

Arbeidsmarktdienstverlening  . . . . . . . . . . . . . . . 44,9 21,0 14,2 43,0 29,1 26,4

Opleiding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,2 24,4 28,0 13,1 13,3 18,9

Tewerkstellingsstimuli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 3,1 5,0 7,7 48,3 28,3

Inschakeling van personen met een handicap  . . 14,5 41,9 46,0 35,8 0,2 17,4

Rechtstreekse jobcreatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2 9,6 6,8 0,4 8,6 8,8

Stimuli inzake het oprichten van 
een onderneming   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,3

 

Bron : FOD WASO.

 

bevolking en de arbeidsvraagomstandigheden in hun 
eigen regio. De meest recente gegevens hebben be-
trekking op het jaar 2012 en geven dus de nieuwe 
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bevoegdheidsverdeling nog niet weer. op dat ogenblik 
werd jaarlijks gemiddeld ongeveer € 5 400 uitgetrokken 
per niet-werkende werkzoekende. De tewerkstellings-
stimuli waren een overwegend federale bevoegdheid, 
terwijl de inschakelingsmaatregelen voor gehandicapten 
voornamelijk door de gewesten en de gemeenschappen 
werden uitgewerkt. Als het federale niveau buiten be-
schouwing wordt gelaten, geeft een vergelijking tussen 
de regionale overheden een indicatie van de ingezette 
middelen en de destijds gemaakte keuzes tussen ver-
schillende specifieke maatregelen. Zo gaf Vlaanderen 
bijna € 4 500 uit per werkzoekende, een duidelijk hoger 
bedrag dan de twee andere gewesten en de Duitstalige 
Gemeenschap. Het gemiddelde budget van die laatste 
beliep ongeveer € 1 900, tegen bijna € 1 600 in Brussel 
en nauwelijks meer dan € 1 000 in Wallonië. In verhou-
ding tot het geheel van de ingezette middelen, hebben 
Brussel en de Duitstalige Gemeenschap sterker de nadruk 
gelegd op de begeleiding van werkzoekenden, terwijl in 
Vlaanderen en Wallonië meer aandacht werd besteed 
aan de inschakeling van gehandicapten, hoofdzakelijk via 
tewerkstelling in beschutte werkplaatsen. De voor oplei-
ding uitgetrokken bedragen zijn verhoudingsgewijs de op 
een na grootste uitgavenpost van het activeringsbeleid.

Moeilijke overgang van werkloosheid naar werk 
voor sommige categorieën van werkzoekenden

Uit een analyse van enquêtegegevens, waarin verblijf-
plaats, geslacht, scholingsniveau en leeftijd in aanmerking 
worden genomen, blijkt dat er voor werklozen in België 
grote verschillen bestaan in de kans op het vinden van 
een baan. Bij mannen van 35 tot 39 jaar die in Vlaanderen 
wonen was nauwelijks iets meer dan 30 % van de laagge-
schoolden een jaar later aan het werk, tegen zowat 55 % 
van de hooggeschoolden. In andere bevolkingsgroepen 
zijn de verschillen vergelijkbaar. De laaggeschoolden zijn 
met andere woorden aanzienlijk langer werkloos.

Leeftijd is een andere belangrijke determinant van de 
kans om een baan te vinden. Zo hebben werkzoekenden 
van 50 tot 54 jaar in de referentiegroep amper iets meer 
dan één kans op vier om binnen het jaar werk te vinden, 
terwijl dat 41 % is voor 35-39-jarigen. Een van de mo-
gelijke verklaringen voor deze daling van het uitstroom-
percentage uit de werkloosheid vanaf de leeftijd van 
50 jaar berust op het peil van het ‘reservatieloon’, waarbij 
een werkzoekende werkaanbiedingen zou weige ren 
waarvan het loon lager ligt dan wat hij denkt te kunnen 
krijgen. Dit te hoge reservatieloon is te verklaren doordat 
de werkzoekende zijn huidige situatie vergelijkt met het 
loon dat hij eerder verdiende, zonder rekening te houden 
met het feit dat een deel van dit vroegere loon werd 
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(1) resultaten op basis van een multivariate analyse, waarin het effect van 

een variabele wordt gemeten, terwijl gecontroleerd wordt voor de andere 
beschikbare variabelen.

betaald als vergoeding voor specifieke vaardigheden die 
hij verwierf bij zijn vroegere werkgever, maar die niet 
noodzakelijk nuttig zijn in een nieuwe baan. Daarnaast 
kunnen werkgevers om diverse redenen, waarvan som-
mige trouwens geen objectieve grond hebben, ook 
weigerachtig staan tegenover de indienstneming van 
oudere werkzoekenden, bijvoorbeeld omdat ze vrezen 
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dat deze laatsten zich moeilijk zullen aanpassen aan een 
nieuwe arbeidsomgeving of vaker afwezig zullen zijn om 
gezondheidsredenen.

ook het gewest komt in deze analyse aan bod : onaf-
hankelijk van scholingsniveau, geslacht of leeftijd, maken 
werklozen die in Vlaanderen wonen sneller de overgang 
van werkloosheid naar werk dan in Brussel of in Wallonië. 
Zo bedraagt het transitiepercentage van middengeschool-
de mannen van 35 tot 39 jaar 41 % in Vlaanderen, 27 % 
in Brussel en 24 % in Wallonië. Deze gewestelijke variabele 
meet verschillende factoren, met als belangrijkste de uit-
gebreidere werkgelegenheidskansen in Vlaanderen dan in 
de overige gewesten. Ze zou eveneens andere, niet elders 
in het model in aanmerking genomen verschillen kunnen 
weerspiegelen, zoals de gemiddeld gunstigere kenmerken 
van de Vlaamse werkzoekenden op het vlak van ervaring 
of talenkennis, of ook de middelen die worden ingezet 
voor de begeleiding van werklozen.

Mismatches inzake kwalificaties

Een gering scholingsniveau beperkt de werkgelegen-
heidskansen, aangezien elementaire beroepen waarvoor 
geen hoog vaardigheidsniveau vereist is, amper 10 % 
van de totale werkgelegenheid uitmaken. Dat aandeel 
blijft sedert begin 2000 vrij stabiel, in tegenstelling tot 
dat van de hooggekwalificeerde banen, zoals leidingge-
venden en intellectuele en wetenschappelijke beroepen, 
dat toegenomen is tot 45 % van de werkgelegenheid. 
Het is nu even groot als het aandeel van de middenge-
kwalificeerde banen, zoals administratieve bedienden, 
verkopers of geschoolde arbeiders, dat een daling laat 
optekenen.

Deze ontwikkelingen weerspiegelen de verandering van 
de arbeidsmarkt naar een kenniseconomie. Afhankelijk 
van de bedrijfstakken, zijn ze meer of minder zichtbaar. In 
de industrie gingen laag- en middengekwalificeerde jobs 
verloren, ten dele omdat ze werden uitbesteed, terwijl 
er hooggekwalificeerde jobs bijkwamen. De industrie 
telt niettemin nog steeds voornamelijk middengekwa-
lificeerde banen, vooral met technische profielen. In de 
diensten, en dan vooral de marktdiensten, zijn het aantal 
elementaire jobs en hun aandeel in de totale werkgele-
genheid toegenomen, hoewel dat laatste nog steeds niet 
meer dan 12 % beloopt. Dat verschijnsel kan gedeeltelijk 
worden verklaard door de overdracht van laaggekwalifi-
ceerde functies van de industriële ondernemingen naar 
de dienstensector, of ook door de ontwikkeling van het 
stelsel van de dienstencheques, waarin hoofdzakelijk 
laaggekwalificeerde werknemers aan de slag zijn. De 
niet-marktdiensten worden dan weer gekenmerkt door 
een sterke concentratie, in de orde van zes op tien, van 
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hooggekwalificeerde functies, zoals intellectuele en we-
tenschappelijke beroepen.

Deze werkgelegenheidsstructuur naar kwalificatieniveau 
stemt niet overeen met de kenmerken van de werk-
zoekenden. In 2013 was drie vierde van de werklozen 
laag- of middengeschoold, wat betekent dat ze hooguit 
middelbaar onderwijs hadden afgerond. Bovendien zijn 
voortijdige schoolverlaters oververtegenwoordigd in de 
langdurige werkloosheid. Bijna een werkzoekende op vier 
beschikt evenwel over een diploma van het hoger onder-
wijs, al dan niet van de universiteit. Dit toont aan dat ook 
sommige gediplomeerden van wie de opleiding minder 
gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt, met inschake-
lingsmoeilijkheden kampen. Dat is duidelijk niet het geval 
voor ingenieurs en afgestudeerden uit wetenschappelijke 
richtingen.

In 2013 beschikte 11 % van de jongeren tussen 18 en 
24 jaar niet over een diploma van het secundair onderwijs 
en volgde ook geen verdere opleiding. In Vlaanderen was 
dat 7,5 %, tegen 14,7 % in Wallonië en 17,7 % in Brussel. 
Daarmee ligt het aandeel van de voortijdige schoolverla-
ters in België iets lager dan het Europese gemiddelde. De 
Belgische overheid heeft zich ertoe verbonden het tegen 
2020 terug te dringen tot 9,5 %.

In dat verband is er tot nog toe te weinig ingezet op de 
herwaardering van technische en beroepsopleidingen en 
vooral op alternerend leren of stages op de werkvloer. 
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Het aandeel van de jongeren met een leercontract in 
de bevolking van 15 tot 29 jaar zou in België minder 
dan 1 % belopen, tegen een gemiddelde van 3,7 % in 
de EU (dat onder meer beïnvloed wordt door het grote 
aandeel in Duitsland). Voor jonge werkzoekenden in 
België is het succes van instapstages beperkt : sedert de 
invoering ervan in 2013 werden slechts 3 000 contracten 
opgesteld. Deze stelsels bieden nochtans reële werkge-
legenheidskansen voor jongeren die worden afgeschrikt 
door een te formele opleiding. Meer in het algemeen 
moet specifieke aandacht worden besteed aan de situatie 
van jongeren van buitenlandse afkomst, zowel wat hun 
schoolloopbaan als wat hun inschakeling op de arbeids-
markt betreft.

Toegenomen behoefte aan permanente 
opleiding als gevolg van de verlenging van 
de loopbanen

De lijsten van knelpuntberoepen die de overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling elk jaar publiceren, bevatten een 
groot aantal steeds terugkerende functies, wat aangeeft dat 
er structurele problemen bestaan om bepaalde specifieke 
profielen te vinden : technische in Vlaanderen en Wallonië, 
en administratieve in Brussel. Hoewel de afgelopen jaren 
weinig nieuwe beroepen zijn ontstaan, zijn vele complexer 
geworden. De werkgevers wensen dan ook steeds vaker dat 
formele kwalificaties en professionele vaardigheden worden 
aangevuld met transversale competenties.

Permanente opleiding vergemakkelijkt de afstemming van 
het arbeidsaanbod op de vraag. Doordat ze een betere 
allocatie van middelen mogelijk maakt, ondersteunt ze 
de economische groei. Gelet op de veroudering van de 
bevolking en de maatregelen ter verlenging van de loop-
banen, alsook op de voortdurend veranderende arbeids-
omgeving, dienen vaardigheden gedurende de volledige 
beroepsactieve periode te worden bijgewerkt en ontwik-
keld, teneinde zowel de productiviteit en de inzetbaarheid 
van de werkenden als het concurrentievermogen van de 
ondernemingen te versterken.

De toegang tot permanente opleiding blijft in België 
evenwel beperkt. In 2013 volgde amper 6,7 % van de 
bevolking tussen 25 en 64 jaar een opleiding. Dat is bijna 
4 procentpunt minder dan het Europese gemiddelde. 
Werkzoekenden namen naar verhouding vaker deel aan 
opleiding, vooral onder invloed van de begeleidings-
maatregelen van de regionale overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling.

Het aandeel van de opleidingsdeelnemers stijgt met het 
initiële scholingsniveau : 11 % van de hooggeschoolde vol-
wassen bevolking nam deel aan een opleiding, tegen 3 % in 
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de groep die het secundair onderwijs niet heeft afgemaakt. 
Dit verschijnsel komt in alle Europese landen tot uiting. De 
toegang tot opleiding is ook ongelijk verdeeld tussen de 
verschillende leeftijdscategorieën : in België volgde slechts 
4 % van de 55-64-jarigen een opleiding, tegen 10 % van 
de jongeren tussen 25 en 34 jaar. Deze negatieve correlatie 
wordt ook gemiddeld in de EU opgetekend, met inbegrip 
van de noordse landen, die nochtans als een referentie 
worden beschouwd op het vlak van permanente opleiding. 
Dat is te verklaren doordat investeringen in de opleiding en 
de scholing van vijftigers lange tijd als overbodig werden be-
schouwd, aangezien deze personen de arbeidsmarkt ruim 
vóór de wettelijke pensioenleeftijd verlieten.

Het belang van dit eindeloopbaaneffect zou aanzienlijk 
moeten afnemen, gelet op de maatregelen ter verlenging 
van het beroepsleven. ook de beoordeling van het nut van 
opleiding door de werkenden zelf zal hierdoor veranderen. 
Maar als de werknemers zich voldoende bekwaam achten 
hun dagelijkse taken uit te voeren, als ze door de aange-
boden opleidingen de kwaliteit van hun dagelijks werk of 
hun carrièremogelijkheden niet kunnen verbeteren, of als 
de opleidingen niet zijn aangepast aan hun leercapacitei-
ten, bestaat het risico dat ze er niet op ingaan.
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Nog steeds aanzienlijke geografische mismatches

De verschillen inzake transitiemogelijkheden van werkloos-
heid naar werk volgens het gewest van de woonplaats, 
komen uiteraard ook tot uiting in de werkloosheidscijfers. 
Gemiddeld over de eerste drie kwartalen van 2014 was 
8,6 % van de beroepsbevolking in België werkzoekend. 
De verschillen tussen de gewesten, en zelfs tussen aan-
grenzende provincies, zijn aanzienlijk. In Vlaanderen had 
5 % van de beroepsbevolking geen werk, tegen 12 % in 
Wallonië en niet minder dan 19 % in Brussel, dat gecon-
fronteerd wordt met de in vele grootsteden opgetekende 
specifieke problemen inzake de afstemming van het 
arbeidsaanbod op de vraag. op provinciaal niveau be-
droeg de werkloosheidsgraad 4,3 % in oost-Vlaanderen 
en 14,7 % in Henegouwen. De Vlaamse provincie met 
het hoogste werkloosheidscijfer, namelijk Antwerpen, 
met 5,9 %, deed daarmee nog altijd beter dan de Waalse 
provincie met het laagste cijfer, namelijk Luxemburg, met 
8,1 %. De intraregionale verschillen zijn duidelijk groter in 
Wallonië, aangezien de werkloosheidsgraad er varieerde 
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binnen een marge van bijna 7 procentpunt, tegen minder 
dan 2 procentpunt in Vlaanderen.

Een deel van de vacatures in de provincies met lage 
werkloosheid zou wellicht kunnen worden ingevuld door 
werkzoekenden uit andere regio’s. Een grotere mobiliteit 
kan derhalve de economische groei ondersteunen. De 
overheid, die onder meer de regels inzake passend werk 
voor de werkzoekenden vaststelt, beschikt in dat opzicht 
over een belangrijke hefboom. Gelet op het proces van 
toenemende regionalisering van arbeidsmarktbevoegd-
heden, is een nauwe samenwerking tussen de regionale 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling wenselijk, 
zoals bijvoorbeeld reeds het geval is voor de uitwisse-
ling van werkaanbiedingen of voor de organisatie van 
taalopleidingen.
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Grafiek 92 BRONNEN VAN INTERNE EN EXTERNE GROEI 
VAN DE TFP

(bijdragen tot een TfP-groei met 1 % tussen 1998 en 2009, 
in procentpunt)
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de dienstensector zijn de in de bedrijven geboekte pro-
ductiviteitswinsten over het algemeen gering, of zelfs ne-
gatief, met als opvallende uitzondering de sector van de 
informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dit geldt 
ook voor de niet-marktdiensten, die tradi tioneel bedrijfs-
takken met zeer lage productiviteitswinsten omvatten. 
Daarentegen is de reallocatie van de productie factoren 
naar de meest efficiënte dienst verlenende bedrijven, via 
de oprichting van nieuwe ondernemingen of de ontwik-
keling van de meest productieve bedrijven ten nadele van 
de meest verouderde bedrijven, een belangrijke bron van 
geaggregeerde groei.

Een economische dynamiek die gebaseerd is op ac-
tiviteiten of ondernemingen die groeien, terwijl an-
dere achteruitgaan, leidt uiteraard tot een permanente 
stroom van banencreaties en -vernietigingen. Tussen 
2006 en 2013 ontstonden in de Belgische economie 
gemiddeld 209 000 nieuwe banen per jaar, of bijna 
6 % van het totale aantal bestaande arbeidsplaatsen. 
Tegelijkertijd verdwenen er niet minder dan 185 000, 
dat is gemiddeld ongeveer 5 % van het aantal werken-
den. Een vijfde van de gemiddeld per jaar gecreëerde 
arbeidsplaatsen kwam tot stand in nieuwe onderne-
mingen, wat wijst op het belang van de ondernemings-
dynamiek. In een arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt 
door asymmetrische informatie tussen de verschillende 
partijen en door hoge aanpassingskosten, bewijst de 
omvang van die bewegingen in de werkende bevolking 
hoe belangrijk de uitdagingen zijn en toont deze ook 
de bijdrage die een goede marktwerking kan leveren 
aan de economische groei, door een vlotte reallocatie 
van de werknemers tussen die verschillende banen 
mogelijk te maken, zowel binnen eenzelfde branche als 
tussen uiteenlopende bedrijfstakken.

De bedrijfstak ‘handel, vervoer en horeca’ vertegen-
woordigde iets meer dan 30 % van alle in de Belgische 
economie gecreëerde en vernietigde banen. Vooral in 
de horeca wordt een zeer grote rotatie vastgesteld, die 
behalve aan het hoge aantal oprichtingen en stopzet-
tingen van bedrijven in die branche toe te schrijven is 
aan het wijdverbreide gebruik van tijdelijke arbeids-
overeenkomsten en aan minder gunstige arbeids- en 
loonvoorwaarden. Het grootste gedeelte van de door 
nieuwe ondernemingen gecreëerde banen kwam tot 
stand in de handel. Terwijl de banencreatie en -vernie-
tiging vrij vergelijkbaar was in de ‘zakelijke dienstverle-
ning’, de ‘industrie en energie’ en de bouwnijverheid, 
ontstonden in de ‘gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening’ veel meer nieuwe banen dan er verloren 
gingen. Dit gaat samen met het hoge aandeel van deze 
bedrijfstak in de nettocreatie van banen in de economie 
als geheel.

5.3  Naar een dynamischer 
en flexibeler economie

Verschuivingen van activiteiten en banen om 
de groei te ondersteunen

Hoewel een efficiënte arbeidsmarkt een noodzakelijke 
voorwaarde is om meer banen te creëren in de markt-
sector, zullen er pas duurzaam nieuwe arbeidsplaat-
sen komen indien ze kunnen steunen op een stevige 
 basis van activi teiten. Algemeen beschouwd vormt de 
ondernemings dynamiek ook een katalysator van de 
TfP. Zoals werd aangetoond op de wetenschappelijke 
conferentie die de Bank in oktober 2014 organiseerde, 
en zoals bovendien in de inleiding tot dit hoofdstuk 
werd  geïllustreerd, is de TfP-groei in de geavanceerde 
economieën tijdens de af gelopen twee decennia sterk 
vertraagd. Aangezien de dienstenbranches worden ge-
kenmerkt door een vrij matig verloop van de TfP, heeft 
de tertiarisering van de economie zeker tot die vertra-
ging bijgedragen. Daarnaast vertonen de industrie en 
de dienstensector een eigen dynamiek inzake produc-
tiviteitswinsten. In de verwerkende nijverheid kwamen 
deze laatste voornamelijk voor rekening van bestaande 
ondernemingen, onder meer via investeringen in r&D. In 
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Grafiek 93 CREATIE EN VERNIETIGING VAN BANEN TIJDENS DE PERIODE 2006-2013
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De geringe oprichtingsratio drukt het dynamisme 
van de economie

Volgens de gegevens van de EC worden in België minder 
ondernemingen opgericht dan in de andere Europese 
landen, zowel in de industrie als in de marktdiensten. op 
korte termijn zal de tendens wellicht niet omslaan, aange-
zien minder personen onlangs een onderneming hebben 
opgericht of voornemens zijn dat in de eerstvolgende drie 
jaar te doen.

Aan de terughoudendheid van de kandidaat-ondernemers 
liggen waarschijnlijk heel wat redenen ten grondslag. 
Volgens de PMr-indicatoren van de oESo en de Doing 
Business-indicatoren van de Wereldbank wordt het onder-
nemerschap in België afgeremd door administratieve, juridi-
sche en fiscale belemmeringen. Met name de formaliteiten 
en de kosten die verbonden zijn aan de registratie van een 
eigendomstitel, de fiscale lasten, de kosten om een onder-
neming op te richten en het vereiste minimumkapitaal vor-
men er een grotere belemmering dan gemiddeld in de EU.

Weliswaar zijn niet alle indicatoren voor België negatief. 
Zo is de termijn om een onderneming op te richten re-
latief kort, worden belastingen op een redelijk efficiënte 
wijze geïnd en is de uitvoering van contracten minder 
duur en minder onderhevig aan geschillen. Voor een 
zeer groot aantal indicatoren is de Belgische positie tus-
sen de periode 2008-2010 en de meest recente periode 
2013-2014 evenwel verslechterd tegenover die van de EU 
en de buurlanden. In dat verband waren de inspanningen 
in andere landen intensiever of hebben ze meer resultaten 
opgeleverd dan die in België.

Afgezien van die hinderpalen is het vooral de onderne-
mingsgeest die, algemeen beschouwd, moet worden 
versterkt in België. Paradoxaal genoeg worden, volgens 
de communautaire innovatie-enquête (CIE), de kansen 
om in het licht van de algemene economische omgeving 
een bedrijf op te richten, in België gunstiger geacht dan 
elders. Psychologische belemmeringen, zoals een rela-
tieve risicoaversie, lijken dus mee te spelen. Zo hebben 
Belgen meer vrees voor een faillissement dan elders, en 
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Grafiek 94 OPRICHTINGEN VAN ONDERNEMINGEN (1)
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(1) Als oprichtingen worden de nieuwe ondernemingen beschouwd die nieuwe 

productiefactoren hebben ingezet, met name nieuwe banen hebben gecreëerd. 
oprichtingen omvatten dus niet de fusies noch de herstructureringen van 
ondernemingen, en evenmin de slapende ondernemingen die binnen de twee 
jaar hun activiteit hervatten.

de kandidaat-ondernemers vinden dat ze niet over vol-
doende kennis en competenties beschikken om een be-
drijf op te richten. Het in de media verschafte beeld van 
ondernemers is ook minder positief dan in de buurlanden 
en in de EU, aangezien ‘success stories’ van onderne-
mingen in België minder ruime media-aandacht krijgen. 
Bovendien zouden kandidaat-ondernemers de verhoopte 
inkomsten, vergeleken met de mogelijke alternatieven, 
te laag kunnen inschatten, zodat ze liever voor andere 
beroepen kiezen.

ongelijke resultaten inzake innovatie

om de positieve dynamiek ten gevolge van de oprich-
ting van nieuwe ondernemingen te handhaven, moeten 
ook de voorwaarden vervuld zijn die de bedrijven in 
staat stellen zich te ontwikkelen. In een sterk concur-
rentiële wereld is innovatie een van de belangrijkste 
instrumenten om dat te bereiken. Innovatie kan verschil-
lende vormen aannemen, gaande van fundamenteel 
onderzoek over de invoering van nieuwe management-
technieken tot de aanpassing van de productie- of 
verkoopprocessen.

ondanks alle inspanningen van de overheid om innovatie 
te bevorderen, liggen de r&D-uitgaven, die cruciaal zijn 
voor de expansie van de industrie, in België iets onder 

het gemiddelde van de geavanceerde landen. Ze wor-
den bovendien hoofdzakelijk verricht door de industriële 
multinationals. Volgens de oESo is de relatieve zwakte 
van r&D echter te verklaren door de structuur van de 
Belgische economie. Deze is namelijk meer gericht op 
dienstverlening, en dienstenbedrijven spenderen minder 
aan r&D omdat ze veeleer geneigd zijn nieuwe technolo-
gieën te ontlenen aan externe bronnen.

om r&D te bevorderen, hebben de verschillende be-
leidsniveaus maatregelen genomen, waarvan sommige 
praktische bepalingen de kmo’s ertoe willen aanzetten 
eveneens te innoveren. In concreto verlenen de regio-
nale overheden rechtstreeks bijstand, onder meer door 
bepaalde projecten te financieren die zijn toegespitst 
op domeinen die als groeipolen worden beschouwd. De 
federale overheid, van haar kant, verlicht de kosten van 
investeringen in r&D, door belastingverlagingen toe te 
kennen aan onderzoekers en door een belastingaftrek op 
inkomsten uit octrooien.

De economische groei hangt echter niet enkel af van 
r&D-uitgaven, a fortiori in een economie die gericht 
is op dienstverlening. Volgens de definitie uit het 
oslo-handboek van de oESo, waarin de grondbeginselen 
van de verzameling en interpretatie van gegevens inzake 
innovatie en technologie worden omschreven, is innovatie 
een veel ruimer concept, dat ook de latere ontwikkelings- 
en testfases omvat, alsook de nieuwe productieprocessen, 
de marketing voor nieuwe producten, de opleiding van de 
werknemers, het design, enz.

België telt ongeveer evenveel innoverende ondernemin-
gen als de voornaamste buurlanden. Hun resultaten op 
het vlak van innovatie in ruime zin tonen echter een 
veeleer matige vooruitgang inzake design, marketing 
of organisatorische aspecten. Dit kan algemeen worden 
vastgesteld voor zowel de industrie als de marktdiensten 
en het geldt heel in het bijzonder voor de kleine onder-
nemingen, die al met al meer moeilijkheden ondervinden 
om te innoveren.

Problemen om het nodige budget vrij te maken, werden 
door de Belgische ondernemingen – in hun antwoord op 
een door de oESo gehouden enquête – als de voornaam-
ste reden voor de zwakte van de innovatie genoemd. 
In 2013 werd in België slechts 2,3 % bbp geïnvesteerd 
in risicokapitaal, waarvan slechts ongeveer 30 % voor 
de financiering van de latere ontwikkelingsfases van de 
 ondernemingen, terwijl het gemiddelde van de EU15 
2,9 % bedroeg. Die problematiek doet zich niet alleen 
in België voor ; het is een Europees probleem, aangezien 
de drie landen van de EU15 met de beste resultaten ter 
zake, namelijk Ierland, finland en Zweden, meer dan 
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Grafiek 95 ADMINISTRATIEVE BELEMMERINGEN

(genormaliseerde verschillen tussen België en het referentiegebied)
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Toelichting : Een negatieve waarde wijst op meer belemmeringen in België dan gemiddeld in het referentiegebied.

11 procentpunt achterstand hebben op de Verenigde 
Staten, waar dit type van financiering 17,5 % bbp beloopt.

Naast het vraagstuk van de financiering maken de on-
dernemers gewag van een tekort aan bekwame mede-
werkers. Hoewel België een groot aandeel personen telt 
die hoger onderwijs van het lange type volgen, is het 
percentage studenten in wetenschappelijke of technische 
richtingen laag in vergelijking met de rest van de EU en 
met de aangrenzende landen. Dit werknemersprofiel 
wordt evenwel vaak gezocht door ondernemingen die 
innovatie wensen te bevorderen.

omgeving waarin de ondernemingen 
functioneren, remt dienstenactiviteiten af

Gelet op het belang dat ze hebben gekregen in de wer-
king van de geavanceerde economieën, maar ook op de 
kenmerken van hun productie- en handelsmethoden, 
vergen de dienstenactiviteiten een bijzondere aandacht. 
In België hebben ze bovendien te kampen met sterkere en 
langer aanhoudende stijgingen van de consumptieprijzen 
dan in de voornaamste buurlanden, alsook met relatief 
ongunstige productiviteitsontwikkelingen, zoals werd 
aangetoond in Paragraaf 2.3 betreffende de prijzen en 
de loonkosten.

Het zware regelgevende kader van de dienstensector 
kan de groei afremmen. Hoewel over het algemeen een 



195Economische en financiële ontwikkelingen ❙  HET DrAAGVLAK VAN DE ECoNoMIE VErrUIMEN ❙ 

Grafiek 96 INNOVATIEACTIVITEITEN
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meerderheid van de Europese landen met die proble-
matiek te maken heeft, vertoont België ook specifieke 
kenmerken. Zo zijn de professionele diensten strikter 
geregeld in België dan in de buurlanden of gemid-
deld in de EU. Behalve voor de ingenieurs, worden die 
beroepen (boekhouders, juristen, architecten) sterker 
gereglementeerd, met strengere bepalingen voor zowel 
de toetreding tot de markt als de uitoefening van hun 
beroep. Een omkadering van die beroepen is zeker 
nodig om marktimperfecties op te vangen, zoals de 
moeilijkheden die de cliënten kunnen ervaren om ex 
ante de kwaliteit van de voorgestelde diensten te beoor-
delen ; dit kader moet echter zo worden uitgewerkt dat 

de ontwikkeling van die activiteiten niet in het gedrang 
komt. De kleinhandel is eveneens meer gereguleerd in 
België dan in de rest van de EU, onder meer met betrek-
king tot de normen die van toepassing zijn op de koop-
jes, de belemmeringen die bestaande ondernemingen 
beschermen en de vergunningen die nodig zijn om met 
een handelsonderneming te mogen starten.

Volgens de PMr-indicatoren van de oESo heeft België 
sedert 2008 weinig vooruitgang geboekt op het vlak 
van administratieve vereenvoudiging. overigens is het 
een van de landen waar de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn het minst ver gevorderd is.

Kader 13 – regulering van de dienstenactiviteiten op Europese schaal

Met 50,7 % van de totale toegevoegde waarde en 43,2 % van de werkgelegenheid van de economie als geheel, 
zijn de marktdiensten een dominante economische sector in Europa. Productiviteitswinsten in deze sector komen 
bovendien ten goede aan de andere economische sectoren die in hun productieproces een beroep doen op 
diensten. De dienstverlening is vooral cruciaal voor de mondiale waardeketens, aangezien de exporterende 

4
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industrieën de diensten in verband met hun activiteit – vervoer, commercialisering, boekhoudkundige, financiële, 
technische, gespecialiseerde diensten, enz. – in ruime mate uitbesteden, hetzij aan binnenlandse bedrijven, hetzij 
aan ondernemingen in andere Europese landen.

over het algemeen wordt de dienstensector in Europa echter gekenmerkt door geringe productiviteitswinsten. 
Volgens de oESo heeft dat onder meer te maken met de erg rigide reglementering. Zo blijkt uit de indicatoren 
van de reglementering van de productmarkten (product market regulation – PMr) dat de professionele diensten 
doorgaans het sterkst gereglementeerd zijn in de Europese landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk 
en de noordelijke landen, zoals Zweden, finland en Denemarken.

Hoewel een dwingende reglementering gericht kan zijn op specifieke doelstellingen, zoals de verdediging van het 
algemeen belang, de bescherming van de consumenten of het beheer van monopoliesituaties, kan ze eveneens 
ondernemingen afschermen van buitenlandse concurrentie. Het hoeft dus niet te verbazen dat de dienstverlenende 
bedrijfstakken tot de minst efficiënte behoren wat betreft de allocatie van productiemiddelen. Een analyse van de 
indicator inzake ‘allocative efficiency’, die de relatie tussen productiviteit en marktaandeel onderzoekt, geeft aan 
dat, anders dan in de industrie, de productie in de marktdiensten in onvoldoende mate wordt gecreëerd door de 
meest productieve ondernemingsgroepen.

Een versoepeling van de regels in verband met de dienstenactiviteiten zou het nochtans mogelijk maken nieuw 
groeipotentieel te genereren en tegelijkertijd productiviteitswinsten te realiseren. Ze zou daarenboven de beste 
garantie bieden voor een optimaal resultaat van de hervormingen van de arbeidsmarkt in de meeste Europese 
landen. Aangezien concurrentie verworven voordelen kan aantasten, vergroot ze de kans dat deze hervormingen 
tot uiting komen in prijsdalingen, productiviteitswinsten en werkgelegenheidscreatie, in plaats van in een stijging 
van de winsten van de beschermde bedrijven. Volgens ramingen van de EC zou een daling van de PMr-indicator 
in de sector van de professionele diensten gepaard gaan met een significante versteviging van de dynamiek inzake 
de oprichting van ondernemingen en met een betere allocatie van de productiemiddelen.

MAATSTAF VAN DE EFFICIËNTIE VAN DE ALLOCATIE VAN DE PRODUCTIEMIDDELEN (1) IN DE PROFESSIONELE DIENSTEN (2)
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(1) Een waarde van de indicator van –0,2, bijvoorbeeld, geeft aan dat de feitelijke arbeidsproductiviteit 20 % lager ligt dan de berekening op grond 

van een basisscenario waarin de productiemiddelen willekeurig volgens een uniforme verdeling zouden worden toegewezen aan de verschillende categorieën 
van ondernemingsgroottes. Een positieve waarde betekent dat de feitelijke productiviteit hoger is dan in het basisscenario.

(2) Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten.

4
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Tegen die achtergrond heeft de EC getracht in haar economisch beleid te streven naar een versoepeling van het 
reglementair kader. Ze had de lidstaten ertoe aangemaand uiterlijk in 2009 de dienstenrichtlijn om te zetten, die 
tot doel had de juridische en administratieve belemmeringen te verminderen. Hoewel veel landen inspanningen 
hebben geleverd, blijft vijf jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn een groot aantal belemmeringen bestaan, 
terwijl de meeste vorderingen tot dusver slechts hebben geleid tot een gedeeltelijke opheffing van de beperkingen.

Conform een andere krachtlijn van haar economisch beleid in het kader van het Europees semester, formuleert 
de EC ook specifieke aanbevelingen voor de lidstaten, onder meer op het vlak van de regulering van de markten. 
Zo werden België, Denemarken, Duitsland, Estland, finland, frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, oostenrijk, Polen, 
Portugal, Slovenië, Spanje en Tsjechië in 2014 ertoe opgeroepen de administratieve procedures in de diensten-
sector te vereenvoudigen of de toegangsbelemmeringen te verminderen, teneinde de concurrentie te versterken. 
Behalve op de professionele diensten hadden deze aanbevelingen eveneens betrekking op de netwerkindustrieën 
en de bouwnijverheid.

Gelet op het feit dat een groot gedeelte van de diensten, 
en dan vooral de netwerkindustrieën, de professionele 
diensten en de distributie, in België te veel beschermd 
blijft, hebben de EC, de oESo en het IMf aanbevolen 
de concurrentie te stimuleren door de juridische en 
administratieve barrières weg te werken. De kosten voor 
de aanbieders van professionele diensten en buitensporige 
reglementeringen verhinderen immers het ontstaan van 
innoverende bedrijfsmodellen en zetten een rem op de 
investeringen. ook de detailhandel wordt in het vizier 

Grafiek 97 REGLEMENTAIR KADER VOOR DE DIENSTENACTIVITEITEN
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genomen, aangezien de prijzen er hoger blijven dan in 
de buurlanden. Vooral de maatregelen op het vlak van 
de koopjes en de openingstijden zijn voor versoepeling 
vatbaar.

op ruimere schaal dan de dienstenactiviteiten, hebben 
de internationale instellingen België ook meermaals ertoe 
opgeroepen iets te doen aan het risico van extra stijgingen 
van de distributiekosten voor energie, terwijl de distribu-
tietarieven voor elektriciteit nog altijd bij de hoogste van 
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Europa zijn. De regionalisering van deze bevoegdheid 
verhoogt overigens de onzekerheid over het toekomstig 
verloop ervan. Algemeen beschouwd leidt de regiona-
lisering van een reeks economische bevoegdheden tot 
ongerustheid : hoewel ze meer flexibiliteit mogelijk maakt, 
zou ze het risico op niet-gecoördineerd optreden kunnen 
vergroten, ten koste van de economische bedrijvigheid. 
Samenwerking op alle beleidsniveaus, in overleg met de 
sociale partners, strekt dan ook tot aanbeveling.

Deze instellingen stellen ook andere maatregelen voor. 
Zo zou het complexe regelgevende kader van de net-
werkindustrieën kunnen worden vereenvoudigd door 
één regulator per industrie aan te duiden voor het 
hele land. Ze pleiten eveneens voor een rationalisering 
van de verplichtingen inzake openbare diensten, onder 
meer die met betrekking tot overheidsaanbestedingen. 
De Belgische wetgeving in dat verband werd in 2013 
aangepast. Enerzijds werd de bovengrens voor onder-
handelingsprocedures zonder bekendmaking opgetrok-
ken en werden elektronische procedures vereenvoudigd. 
Anderzijds werd het toepassingsgebied van de wetgeving 
inzake overheidsopdrachten uitgebreid tot de private 
socialprofitinstellingen, zoals ziekenhuizen, hogescholen 
en universiteiten, enz.

Infrastructuur

Naast de aanwezige immateriële activa, verbetert ook de 
kwaliteit van de netwerkinfrastructuren, onder meer wat 
ICT, vervoer en energie betreft, het productie vermogen 
van een economie. Afgezien van het kortetermijn effect 
op de bedrijvigheid, ondersteunen investeringen in 
netwerk infrastructuren op langere termijn de economi-
sche productie, doordat ze een efficiënte werking van de 
economie mogelijk maken.

Een optimale aanwending van uitgebreide, hoogstaande 
en gebruikersvriendelijke informatie- en communicatie-
netwerken verhoogt het groeipotentieel van de economie 
en vergemakkelijkt de connectiviteit tussen personen en 
ondernemingen. In dat opzicht is het opmerkelijk dat, 
terwijl de economische en financiële crisis de vertraging 
van de TfP in Europa heeft versterkt, de Verenigde Staten 
sedert 2010 opnieuw een stijging van de TfP laten opte-
kenen die vergelijkbaar is met die van het begin van het 
millennium, vooral dankzij de bijdrage van de investe-
ringen in ICT. Ter vergelijking : de Europese economieën 
hebben meer moeilijkheden ondervonden om profijt te 
trekken van de digitale revolutie. Het gaat daarbij niet in 
de eerste plaats over de bijdrage van de bedrijfstak van de 
telecommunicatie-activiteiten aan de groei van de totale 
TfP, die immers significant is. In de andere bedrijfstakken 

van de economie heeft het gebruik van ICT evenwel zeer 
weinig productiviteitswinsten opgeleverd.

Hoewel gemiddeld bijna 92 % van de Belgische 
ondernemingen in de periode 2010-2013 over een 
breedband-internetaansluiting beschikte, had slechts 38 % 
van de ondernemingen met meer dan tien personeelsleden 
toegang tot een mobiel breedbandnetwerk (3G of 4G), 
tegen gemiddeld 45 % in de EU en 69 % voor de drie meest 
geavanceerde Europese landen op dat gebied. op het vlak 
van bedrijvigheid creëerden Belgische ondernemingen 
slechts 15 % van hun omzet via e-commerce, tegenover 
21 % in de drie in dat opzicht best presterende Europese 
landen. Ten opzichte van deze laatste hinkt België vooral 
achterop in de bedrijfstakken van de gespecialiseerde, 
wetenschappelijke en technische diensten, alsook in de 
administratieve en ondersteunende diensten.

Naast ICT draagt ook de kwaliteit van de vervoermiddelen 
in ruime mate bij tot de groei. Een efficiënt transport-
netwerk leidt immers tot productiviteitswinsten via een 
daling van de logistieke kosten en een betere integratie 
van de markten. Tussen 1995 en 2011 is de door de 
Staat aangehouden nettokapitaalvoorraad inzake ver-
voersinfrastructuur evenwel afgenomen, aangezien de 
gerealiseerde investeringen de slijtage van het bestaande 
netwerk niet meer konden compenseren. De situatie is 
verontrustend, aangezien België het meest door verkeers-
opstoppingen geplaagde land van Europa is. Volgens 
INrIX staan Brussel, Antwerpen en Gent in de top-20 van 
de meest filegevoelige steden. Uit een onderzoek van 
het federaal Planbureau (fPB) blijkt dat het fileprobleem 
tegen 2030 bij ongewijzigd beleid zou toenemen. De ge-
middelde snelheid zou verder afnemen, met 29 % tijdens 
de spitsuren en met 16 % tijdens de daluren.

Volgens de oESo zou een uitbreiding van het reeds dichte 
wegennetwerk evenwel duur zijn en een bron van extra 
vervuiling vormen, zonder dat de files noodzakelijkerwijs 
korter zouden worden. Het is veeleer zaak de efficiën-
tie en de planning van de investeringen te verbeteren, 
door meer stelselmatig een beroep te doen op kosten- 
batenanalyses en de coördinatie tussen de verschil-
lende beleidsniveaus te versterken. om het gebruik van 
verschillende vervoermiddelen te beïnvloeden, zouden 
externe effecten beter moeten worden weerspiegeld in 
de kostprijs ervan. Hierbij dient ook rekening te worden 
gehouden met steunmaatregelen in de vorm van subsi-
dies of belastingaftrek.
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Grafiek 98 MOGELIJKE ELEKTRICITEITSBEVOORRADING 
NAARGELANG VAN DE ONBESCHIKBAARHEID 
VAN PRODUCTIE-EENHEDEN

(capaciteit in GW, jaar 2014)
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(1) Met fossiele brandstof en kernbrandstof aangedreven thermische centrales, 

ongerekend op de distributienetten aangesloten producenten.
(2) resterende binnenlandse productiecapaciteit na de in aanmerking genomen 

opeenvolgende onbeschikbaarheden plus maximale invoercapaciteit.

Zekerheid van elektriciteitsbevoorrading en 
risico op elektriciteitsschaarste

Een andere noodzakelijke voorwaarde voor de goede 
werking van de economie betreft de energiemarkt. Het 
probleem van de beschikbaarheid van een toereikende 
infrastructuur om de energiebevoorrading, met name 
inzake elektriciteit, te waarborgen, kwam in 2014 nadruk-
kelijk aan de orde.

Vrees voor elektriciteitsschaarste …

Verscheidene ongunstige ontwikkelingen hebben 
de werking van het Belgische elektriciteitspark de 
afgelopen twee jaar beïnvloed en de vrees voor een 
elektriciteitstekort aangewakkerd. Een dergelijke situatie 
zou netelig blijken, zowel voor de residentiële verbruikers, 
voor wie het als een openbare dienst wordt beschouwd, 
als voor de professionele verbruikers, voor wie die 
energievorm een onmisbare input is voor de werking van 
de productieprocessen, een input waarvan de kostprijs 
en de bevoorradingszekerheid het concurrentievermogen 
beïnvloeden.

Aangezien er momenteel geen mogelijkheden zijn tot 
grootschalige opslag, waardoor eventuele tijdelijke on-
evenwichtigheden zouden kunnen worden opgevangen, 
moet de bevoorradingszekerheid tevens worden beoor-
deeld in het licht van de beschikbare productiecapaciteit 
en de flexibiliteit ervan om in te spelen op schommelingen 
in de vraag, alsook van de aangepastheid van de trans-
port- en distributienetten, teneinde de stabiliteit ervan te 
vrijwaren. In die context vergt de toenemende integratie 
van de gedecentraliseerde en intermitterende productie 
afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (HEB) des 
te meer flexibiliteit. In dat opzicht zijn maatregelen inzake 
de vraag evenzeer relevant, zowel om het patroon aan te 
passen als om het niveau te verlagen, maar de uitvoering 
ervan blijkt complexer te zijn, aangezien het verbruik in 
tijd en ruimte gespreid is.

Indien het elektriciteitssysteem met een defect af te reke-
nen heeft, moet de aanpassing productie-verbruik onver-
wijld plaatsvinden. In dat geval ligt de manoeuvreerruimte 
bij de elektriciteitsconsumptie, door de stroom gedeelte-
lijk af te snijden (de zogenoemde afschakeling), omdat 
het herstel van de productie veel te traag zou verlopen 
om het netwerk onmiddellijk weer operationeel te maken.

… in het licht van onverwachte 
marktontwikkelingen

Met een totale capaciteit van nagenoeg 21 GW in 2014 
evolueerde het Belgische productiepark naar een situatie 

waarin er te weinig capaciteit is om aan de piekvraag 
te beantwoorden, die zich traditioneel aftekent aan het 
einde van een winterdag. De capaciteit aan fotovoltaïsche 
energie van 3 GW is dan uiteraard ineffectief en het risico 
van ondercapaciteit neemt toe wanneer rekening wordt 
gehouden met het mogelijk wegvallen van 1,7 GW aan 
windenergie, indien de weersomstandigheden ongunstig 
zijn. In die omstandigheden bedraagt de productieca-
paciteit die door netbeheerder Elia kan worden ingezet 
aan de hand van door fossiele brandstoffen aangedreven 
centrales en kerncentrales 12 GW, terwijl de totale op het 
net aangesloten productiecapaciteit 15,3 GW beloopt.

De vrees voor een tekort is in de loop van het jaar tot 
uiting gekomen, toen de eigenaars van twee thermische 
gascentrales met een stoom- en gasturbine (STEG) hun 
centrale stillegden, omdat het recente relatieve verloop 
van de elektriciteitsprijs ten opzichte van die van gas en 
steenkool en dat van de Co

2-prijs nadelig voor hen was ; 
dat gebeurde tijdelijk gedurende de zomer voor de ene en 
tot nader order voor de andere ; het betreft respectievelijk 
485 en 385 MW. Daarbovenop kwam de onverwachte 
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onbeschikbaarheid, voor onbepaalde duur, van twee nu-
cleaire eenheden (Doel 3 en Tihange 2 – 2 014 MW), als 
gevolg van ontoereikende resultaten bij technische tests. 
Al bij al betekende zulks dat er bij de aanvang van de win-
ter 2014-2015 een aanzienlijke vermindering, met 25 %, 
werd opgetekend van de beschikbare minimumcapaciteit 
om te voldoen aan een op 13,9 GW geraamd piekver-
bruik, een situatie die verergerd werd door de tijdelijke 
stopzetting van nog een eenheid (Doel 4 – 1 039 MW), 
als gevolg van opzettelijke beschadigingen.

Uit het oogpunt van de transportinfrastructuur, kan 
dat tekort worden gedekt via invoer (ten belope van 
een maximumcapaciteit van 3,5 GW), althans indien de 
productiecapaciteit van de buurlanden en de koppelings-
mogelijkheden zulks mogelijk maken, en gelet op hun 
binnenlandse vraag. De noodzakelijke operationele mar-
ges voor het beheer van het Belgisch elektriciteitssysteem 
worden niettemin steeds enger, zonder enige garantie 
inzake de beschikbaarheid van in te voeren energie.

De onmiddellijke inzet is onderbrekingen van de elek-
triciteitsvoorziening te vermijden, ten behoeve van het 
comfort van de bevolking en de vlotte werking van de 
economische bedrijvigheid. Naast de kosten welke de 
afschakelingen meebrengen inzake de aanpassing van de 
activiteiten, tast de perceptie van een risico van verslech-
tering van de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading 
de reputatie en de aantrekkelijkheid van het land voor 
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten aan. Tot nu toe 
wordt het elektriciteitssysteem in België zeer betrouwbaar 
geacht wat betreft stroomonderbrekingen en stabiliteit 
van de spanning. België scoort 6,4 op een schaal van 7, 
waardoor het op 144 landen de 16de plaats inneemt. 
Toch zakt het in de ‘Executive opinion Survey’ van het 
Wereld Economisch forum niettemin drie plaatsen in ver-
gelijking met zijn rangschikking van 2009-2010.

Een Europese agenda …

De overwogen of aangenomen oplossingen om het hoofd 
te bieden aan de huidige problemen inzake de stabiliteit van 
het elektriciteitssysteem vergen investeringen met een lange 
levensduur. Afgezien daarvan, moeten ook tijdig de nodige 
investeringen worden verricht die afgestemd zijn op de 
toekomstige energiebehoeften. De beslissingen inzake deze 
investeringen moeten berusten op een stabiel en voorzien-
baar regelgevend kader. Tal van beleidsniveaus zijn daarbij 
betrokken, in het kader van diverse wetgevingen, van de EU 
tot de regio’s en de lokale overheid.

op Europees gebied is de grensoverschrijdende intercon-
nectie van de netwerkinfrastructuur een essentiële factor 
van een vrijgemaakte gemeenschappelijke markt. Ze 

bevordert de transacties en de concurrentie tussen ope-
ratoren en draagt tevens bij tot het veiligstellen van de 
bevoorrading. Terwijl het beleid inzake bevoorradingsze-
kerheid in het verleden bepaald werd door één nationale 
actor die de infrastructuur dienovereenkomstig plande en 
ontwikkelde, wijzigde de liberalisering van de markten 
de aanpak en ressorteert de bevoorradingszekerheid 
voortaan niet meer onder één operator. De segmentering 
van de activiteiten inzake productie-transport-verkoop 
van elektriciteit, de herstructurering van de sector en de 
verwachte ontwikkeling ervan naar een Europese geïn-
tegreerde markt waarin nieuwe spelers opduiken, heb-
ben die rol over verscheidene actoren gespreid, waarbij 
eventueel een gezamenlijke aanpak onder leiding van de 
nationale autoriteiten gevergd wordt. De belangen van de 
diverse operatoren gaan immers niet noodzakelijk samen 
met de bevoorradingszekerheid van een land, maar zijn 
afhankelijk van de voornaamste door hen geëxploiteerde 
elektriciteitsproductiesystemen en de rentabilisering er-
van, ook op Europees niveau.

De goedkeuring, in 2008, van een strategie voor een 
Europese koolstofarme economie was niet zonder ge-
volgen voor de werking en de ontwikkeling van de elek-
triciteitssystemen, zowel op het niveau van de productie 
als op het niveau van het transport. Van de voorliggende 
keuzemogelijkheden (aandrijving van voertuigen, produc-
tie van elektriciteit en warmte), verliep de ontwikkeling 
van HEB door middel van de omzetting naar elektriciteit 
het meest via windenergie en fotovoltaïsche energie 
(waarvan de respectieve capaciteit in de EU tussen 2009 
en eind 2013 met de helft is vermeerderd en met een 
factor 4 is toegenomen, terwijl het aandeel in de produc-
tie in 2012 6,2 en 2 % bedroeg). Dat heeft de werking 
van de elektriciteitssystemen in drie opzichten beïnvloed. 
In de eerste plaats impliceert het aan de HEB gerela-
teerde intermitterende productiepatroon dat er flexibele 
productie-eenheden zijn die de productie ervan kunnen 
overnemen wanneer deze bronnen in gebreke blijven, 
wat meer soepelheid van het systeem vergt, eveneens 
op internationaal niveau. Die bevinding geldt voorts ook 
voor de aanpak van het transport, waarvoor het net, 
dat historisch ontworpen en geplaatst werd op basis 
van gecentraliseerde productie-eenheden, moet worden 
aangepast om de gedecentraliseerde productiestromen 
te kunnen opvangen en besturen. Gezien de hoge kosten 
inzake startkapitaal, berustte de ontwikkeling van die 
HEB op subsidiëringsmechanismen die van lidstaat tot 
lidstaat varieerden naargelang van de energiecontext en 
de politieke keuzes voor de toerekening van de subsidië-
ringskosten. De aanzienlijke ontwikkeling van de HEB op 
basis van subsidies voor productiesystemen, die nagenoeg 
geen marginale productiekosten met zich brengen en 
waarop het systeem bij voorrang een beroep doet, heeft 
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de rentabiliteit van de door fossiele brandstoffen aange-
dreven centrales, die daardoor minder worden gebruikt, 
aangetast.

… en Belgische politieke keuzes …

De marges waarover een klein dichtbevolkt land met 
weinig fossiele brandstoffen beschikt, zijn in het licht van 
die Europese agenda beperkt. Er dient tevens rekening 
te worden gehouden met de soevereine keuze inzake de 
energiemix om na 2025 geen beroep meer te doen op 
kerncentrales en de impliciete onmogelijkheid om nieuwe 
kolencentrales te exploiteren als gevolg van de weigering, 
door lokale overheden, om een milieuvergunning te ver-
lenen. De overgang op een elektriciteitssysteem waarmee 
de energievoorziening tegen een haalbare prijs en in duur-
zame milieuomstandigheden kan worden gewaarborgd, 
is niet gemakkelijk en moet op die beslissingen inspelen.

… met verscheidene uitdagingen in het streven 
naar langetermijnoplossingen

Bij ongewijzigd beleid zal het productiepark aanzien-
lijk moeten worden aangepast om aan te sluiten bij 
het streven naar een minder koolstofhoudende econo-
mie en elektriciteitsproductie, waarbij de keuze tussen 

productie systemen, gezien de beslissingen van de autori-
teiten, beperkt is. Volgens de projecties van het fPB is het 
zaak de capaciteit op te trekken van zowat 20 GW thans 
tot 27 GW in 2030, wanneer die beslissingen volop hun 
effect hebben gesorteerd. Er dient evenwel te worden 
gezorgd voor de noodzakelijke investeringen met het oog 
zowel op de vervanging van verouderde en ont mantelde 
productie-eenheden als op de aanpassing van de  netten. 
De investeringen in productiecapaciteit worden geraamd 
op € 31 miljard tegen 2030.

De recente ontwikkelingen, ten slotte, hebben tekortko-
mingen in de werking van de markt aangetoond. Het hui-
dige kader garandeert de instandhouding van bestaande 
gascentrales niet, wat resulteert in een potentieel ontoe-
reikende voorziening wanneer er een piekvraag wordt 
opgetekend. Die markt, welke eveneens onderworpen 
is aan frequente veranderingen van de regelgevende 
omgeving, lijkt ook weinig aangepast om het probleem 
van de bevoorradingszekerheid te internaliseren en tijdig 
voldoende stimulerende signalen af te geven om de 
noodzakelijke investeringen te genereren. Die bevinding 
geldt ook in andere lidstaten, op enkele nuances na, en 
vergde het optreden van de autoriteiten, die aanbeste-
dingsprocedures hebben opgezet voor het activeren van 
capaciteit.
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