6.1 De gunstige dynamiek op de
arbeidsmarkt werd bruusk onderbroken
door de COVID-19-crisis

Tot eind 2019 was de situatie op de arbeidsmarkt in
België aanzienlijk verbeterd. De binnenlandse werkge‑
legenheid was al vier jaar gestaag toegenomen in een
gemiddeld groeitempo van 1,5 % op jaarbasis, wat
overeenstemt met een nettowerkgelegenheidscreatie
van ongeveer 70 000 banen per jaar. De werkloos‑
heidsgraad was onafgebroken gedaald en in 2019
teruggelopen tot een historisch dieptepunt van 5,4 %.
De bruuske en diepe recessie die zich half maart 2020
voltrok omdat hele segmenten van de economie wer‑
den stilgelegd, gooide die situatie volledig om.

De instrumenten waarmee het arbeidsvolume kan wor‑
den aangepast aan het verloop van de productie wer‑
den massaal aangewend. Hierdoor leidde de scherpe
daling van het bbp vooral tot een aanzienlijke daling
van de gemiddelde arbeidsduur per persoon, terwijl
de impact op de werkgelegenheid en de productiviteit
aanvankelijk beperkt bleef.
Door de beperkende maatregelen die de overheid
oplegde, was de aanpassing van het aantal gewerkte
uren zeer uitgesproken. Ter vergelijking : bij de globale
financiële crisis van 2008-2009 werd de daling van

Grafiek  68
De scherpe daling van de bedrijvigheid resulteerde vooral in een val van het arbeidsvolume
(uitsplitsing van de bbp-groei, seizoengezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het
voorgaande jaar)
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Bronnen : INR, NBB.
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de bedrijvigheid relatief sterker opgevangen door een
afname van de zichtbare arbeidsproductiviteit. Vanaf
het derde kwartaal van 2020, bij de versoepeling na
de eerste golf van de pandemie, nam de productivi‑
teit af. Net als de werkhervatting was het herstel van
de bedrijvigheid immers maar gedeeltelijk, en in vele
bedrijfstakken moest de arbeidsorganisatie worden
aangepast om de gezondheidsvoorschriften na te leven.

In april 2020, toen de eerste golf van de pandemie
het hardst toesloeg, ontvingen meer dan een miljoen
werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloos‑
heid, goed voor bijna 40 % van de loontrekkenden
van de private sector. Dat is viermaal meer dan de
230 000 op het hoogtepunt van de globale financiële
crisis. De meesten van hen waren echter niet voltijds
tijdelijk werkloos, maar wisselden periodes van tijdelijke
werkloosheid en werken af. Daarnaast deden toen
ongeveer 400 000 zelfstandigen een beroep op het
overbruggingsrecht, dat is 50 % van hun totale aantal.

Als reactie op het verlies aan bedrijvigheid, werd
het arbeidsvolume voornamelijk verlaagd door mas‑
saal gebruik te maken van het stelsel van tijdelijke
werkloosheid voor de loontrekkenden en van het
Tijdens de zomer liep het gebruik van die stelsels terug
overbruggingsrecht voor de zelfstandigen. Gelet op de
als gevolg van de versoepeling van de lockdowns. De
tweede golf en de nieuwe beperkende maatregelen
omvang van de crisis werden de vergoedingen opge‑
die in oktober en novem‑
trokken en werden de toe‑
Het
massale
gebruik
van
tijdelijke
ber werden aangenomen,
gangsprocedures voor die
werkloosheid en overbruggingsrecht deden het beroep op die
stelsels versoepeld. Dankzij
de administratieve vereen‑
temperde de weerslag van het verlies financiële steun beperkt
toenemen. In november
voudiging en omdat het
aan activiteit op de arbeidsmarkt
waren 500 000 werkne‑
personeel van de RVA en
van de verzekeringskassen voor zelfstandigen werd
mers tijdelijk werkloos en maakten 150 000 zelfstan‑
ingeschakeld – die geconfronteerd werden met een
digen gebruik van het overbruggingsrecht. Die niveaus
ongekend aantal te behandelen dossiers – konden de
waren nog altijd zeer hoog, maar toch lager dan de
vergoedingen snel worden uitgekeerd.
piek in april 2020.

Grafiek  69
Een ongekend gebruik van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2020)
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Bronnen : FOD Sociale Zekerheid, INR, RSVZ, RVA.
1 Tijdelijke werkloosheid om economische redenen, schorsing van werknemers wegens de crisis en overmacht. Voor de eerste twee maanden
van het jaar hebben de gegevens betrekking op de maand waarin de betaling plaatsvindt. Vanaf maart slaan ze op de maand waarvoor de
betaling wordt uitgevoerd.
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Grafiek  70
Na een zeer sterke daling in april nam de uitzendarbeid vanaf mei weer toe
(seizoengezuiverde gegevens op maandbasis, in duizenden uren)
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Bron : Federgon.

De versoepelingen van de stelsels, die aanvankelijk tot
eind juni van toepassing waren, werden eerst verlengd
tot het einde van het jaar, om rekening te houden met
de aanslepende crisis in sommige bedrijfstakken. Ze
werden ook veel beter afgebakend dan bij de aanvang
van de crisis. Vanaf september was de versoepelde toe‑
gangsprocedure voor tijdelijke werkloosheid nog enkel
geldig voor bijzonder zwaar getroffen bedrijfstakken.
Het overbruggingsrecht werd dan weer beperkt tot de
zelfstandigen waarvan de activiteiten door de over‑
heidsmaatregelen waren ingeperkt of verboden. Vanaf
juni werd die regeling aangevuld met een heropstartoverbruggingsrecht, dat beschikbaar was voor zelfstan‑
digen van wie de omzet tussen het tweede kwartaal
van 2019 en dat van 2020 met ten minste 10 % was
gedaald. De tweede golf en de nieuwe beperkende
maatregelen van oktober en november 2020 leidden
tot een nieuwe versoepeling van de steunregelingen. In
oktober werd een dubbel overbruggingsrecht ingevoerd
om de bedrijfstakken te helpen die hun activiteiten op‑
nieuw moesten stopzetten. Wegens de aanhoudende
gezondheidscrisis en de risico’s ervan voor de economie
werd in december besloten die regelingen te verlengen
– en aan te passen – tot na 2020 om de bedrijvigheid
en de werkgelegenheid in stand te houden.
Terwijl de tijdelijke werkloosheid de ondernemingen in
staat stelt het arbeidsvolume van de eigen werknemers
zeer snel aan te passen aan de schommelingen van

de bedrijvigheid, biedt uitzendarbeid hen extra flexi‑
biliteit. Uit het verloop van de uitzendindicator blijkt
hoe krachtig en plotseling de schok van de coronacrisis
was. Het volume uitzendarbeid nam immers drastisch
af in april en lag toen ruim onder het niveau dat
tijdens de globale financiële crisis werd opgetekend.
De toename ervan in mei geeft dan weer aan dat die
arbeidsvorm vlot reageert op het herstel van de bedrij‑
vigheid. Ondanks die opleving had de uitzendarbeid
aan het einde van het jaar het peil van vóór de crisis
echter nog steeds niet bereikt.

De crisis bracht ook een herschikking
van de arbeidsorganisatie teweeg
De overheid nam nog andere maatregelen om de
flexibiliteit op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis
tijdelijk te verhogen. Zo stond ze toe om statuten of be‑
paalde beroepen te combineren met uitkeringen – met
name die voor tijdelijke werkloosheid – om de tekorten
aan en de afwezigheden van werknemers in essentiële
sectoren op te vangen. Ze maakte het op die manier
mogelijk werknemers te detacheren naar ondernemin‑
gen die in die sectoren actief zijn. Deze konden ook
arbeidskrachten in dienst nemen met opeenvolgende
korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur van
minimaal zeven dagen, zonder dat die overeenkom‑
sten automatisch in een arbeidsovereenkomst voor
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Grafiek  71
De arbeidsorganisatie paste zich aan en veranderde naargelang van de beperkende maatregelen
(in % van het totale personeelsbestand van de ondervraagde ondernemingen 1, 2020)
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Bron : ERMG.
1 Gemiddelde van de resultaten per bedrijfstak, gewogen op basis van het gewicht van de bedrijfstakken in de loontrekkende
werkgelegenheid van de private sector.

onbepaalde duur werden omgezet. Bovendien werd
het plafond voor de werkuren van studenten geneu‑
traliseerd en kon het tijdskrediet voor werknemers in
de essentiële sectoren worden opgeschort.
Niet alleen de verschillende beleidsniveaus namen
maatregelen. De ondernemingen en de overheidsdien‑
sten wijzigden hun werkorganisatie ook grondig om,
ondanks de gezondheidsvoorschriften, de continuïteit
van hun activiteiten te waarborgen. De belangrijk‑
ste aanpassing bestond erin dat snel middelen voor
telewerk ter beschikking werden gesteld indien de
taken thuis konden worden uitgevoerd. Het aantal
telewerkers is dan ook sterk gestegen en thuiswerk
werd de algemene praktijk in ondernemingen die er
tot dan slechts sporadisch gebruik van maakten. In
bepaalde gevallen werd het gecombineerd met werken
op de werkplek, terwijl in andere gevallen de volledige
werktijd thuis werd volbracht. Die wijzigingen in de
arbeidsorganisatie blijken duidelijk uit de enquêtes van
de ERMG bij de ondernemingen om de economische
effecten van de coronacrisis in te schatten. De resul‑
taten van de opeenvolgende enquêtes weerspiegelen
immers de invoering van de verschillende lockdown- en
versoepelingsmaatregelen.
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De flexibiliteitsinstrumenten hebben
het banenverlies grotendeels
opgevangen
Dankzij het massale gebruik van tijdelijke werkloosheid
en overbruggingsrecht, bleef het nettobanenverlies
in 2020 beperkt tot gemiddeld ongeveer 10 000 een‑
heden op jaarbasis.
Die daling komt volledig voor rekening van de loon‑
trekkenden van de conjunctuurgevoelige bedrijfstak‑
ken, waar het gemiddelde aantal banen in 2020 met
34 000 eenheden terugliep in vergelijking met het
jaar voordien. De daling van de werkgelegenheid op
jaarbasis kwam in die branches tot uiting vanaf het
tweede kwartaal van 2020. Daarentegen nam het
aantal personeelsleden van de overheid (ambtenaren
of werknemers), het onderwijs en de gezondheidszorg
verder toe. Ook het aantal zelfstandigen steeg opnieuw,
met netto 13 000 eenheden. Reeds in de periode
van 2009 tot 2013, tijdens de globale financiële crisis
en de daaropvolgende crisis in het eurogebied, bleek
de zelfstandige werkgelegenheid minder gevoelig voor
conjunctuurschommelingen en verdwenen er in netto‑
termen geen banen. In 2020 droegen het versoepelde

overbruggingsrecht, het uitstel (of in sommige geval‑
len de vrijstelling) van de betaling van bijdragen en
het moratorium op faillissementen tijdelijk bij tot de
handhaving van de zelfstandige werkgelegenheid.

activiteit van de ondernemingen blijven beperken of
wanneer de tijdelijke steunmaatregelen zullen aflopen.
De banenvernietiging zou in de loop van 2021 dus
kunnen versnellen.

Sinds de uitbraak van de COVID-19-crisis werden
veel meer ontslagen door bedrijfsherstructureringen
of -sluitingen aangekondigd. Een honderdtal onder‑
nemingen startte met een procedure van collectief
ontslag als gevolg van een herstructureringsplan of
de stopzetting van hun activiteit. In totaal werden
8 000 werknemers hierdoor getroffen. Doordat die
procedures vertraging opliepen, was het grootste deel
van de concrete effecten ervan op de werkgelegenheid
nog niet merkbaar in 2020. Terwijl ze aanvankelijk
vooral ondernemingen betroffen die reeds vóór de
crisis kwetsbaar waren, zouden andere aankondigingen
kunnen volgen indien de gezondheidsmaatregelen de

Tijdens de eerste golf van de crisis, in het tweede kwar‑
taal van 2020, hebben sommige arbeidskrachten hun
zoektocht naar werk tijdelijk uitgesteld in afwachting
van betere tijden. De werkgelegenheidskansen waren
schaars en de beperkingen voor verplaatsingen en
de gezondheidsrisico’s bemoeilijkten sollicitaties en
indienstnemingen. De meesten van hen ontvangen
geen werkloosheidsuitkeringen, zoals buitenlanders,
jonge werknemers die over onvoldoende beroepserva‑
ring beschikken om recht te hebben op een dergelijke
uitkering en begunstigden van een leefloon voor wie
de verplichte inschrijving als werkzoekende werd op‑
geschort. Al deze personen worden noch als werkende

Tabel 16
Vraag naar en aanbod van arbeid
(jaar‑op‑jaar veranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Niveau

Bevolking op arbeidsleeftijd

2016

2017

2018

2019

2020 r

2020 r

16

12

13

17

14

7 357

Beroepsbevolking

33

46

40

58

8

5 462

Nationale werkgelegenheid

58

74

71

77

−9

4 968

0

1

1

1

0

84

1

Grensarbeiders (saldo)
Binnenlandse werkgelegenheid

58

73

70

76

−10

4 884

Zelfstandigen

12

13

13

14

13

832

Loontrekkenden

46

60

56

61

−23

4 052

28

36

38

39

−34

2 493

Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 2
Overheid en onderwijs
Overige diensten 3
Niet‑werkende werkzoekenden

p.m. Geharmoniseerde
werkloosheidsgraad 4, 5
p.m. Geharmoniseerde
werkgelegenheidsgraad 4, 6

2

8

7

8

5

844

16

17

11

14

6

715

−26

−28

−30

−19

18

494

7,9

7,1

6,0

5,4

5,7

–

67,7

68,5

69,7

70,5

70,1

–

Bronnen : FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Personen van 15 tot 64 jaar.
2 Landbouw ; industrie ; energie en water ; bouwnijverheid ; handel ; vervoer en logistiek ; horeca ; communicatie ; financiële activiteiten ;
vastgoed en diensten aan ondernemingen.
3 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ; collectieve sociale, persoonlijke en huishoudelijke diensten.
4 Op basis van de enquête naar de arbeidskrachten.
5 Werkzoekenden in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
6 Werkenden in % van de bevolking op arbeidsleeftijd van 20 tot 64 jaar.
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tijdens de periodes van lockdown. In Wallonië nam
het aantal niet-werkende werkzoekenden op jaarbasis
met 3 % toe. In Vlaanderen, waar de arbeidsmarkt
gevoeliger is voor conjunctuurschommelingen, was
die stijging het grootst, namelijk 5,8 %.

noch als werkzoekende beschouwd, en maken dus
geen deel uit van de beroepsbevolking. Hiervoor werd
bijgevolg in het tweede kwartaal van 2020 een duide‑
lijke vertraging opgetekend. Die was echter tijdelijk, en
in het derde kwartaal, toen de gezondheidstoestand
verbeterde en de beperkende maatregelen versoepeld
werden, nam de beroepsbevolking opnieuw toe.

Toen de beperkende maatregelen in werking tra‑
den, werden er minder vacatures ingediend bij de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Tal van
bedrijven schortten hun indienstnemingsprocedures
op, behalve in essentiële sectoren zoals de gezond‑
heidszorg en de logistiek. Gezien de sterke daling
van de werkgelegenheidskansen, besloot de federale
overheid om de degressiviteit van de werkloosheids‑
uitkeringen tijdelijk te bevriezen. Vanaf mei werden
echter opnieuw meer vacatures ingediend bij de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, wat wijst
op de reactiviteit van de arbeidsmarkt. Die dynamiek
werd echter afgeremd door de tweede lockdown, die
de werkgelegenheidskansen opnieuw deed afnemen.
De daling van het aantal vacatures viel evenwel lager
uit dan tijdens de eerste golf.

Als gevolg van de maatregelen ter ondersteuning van
de werkgelegenheid en van het tijdelijke effect van die
pauze in het zoeken naar werk, bleef de stijging van
het aantal werkzoekenden – gelet op de omvang van
de inkrimping van de bedrijvigheid – beperkt. Nadat
de toename van het aantal niet-werkende werkzoe‑
kenden op jaarbasis in mei 2020 een piek had bereikt
(+38 000 eenheden in vergelijking met een jaar eerder),
liep ze geleidelijk terug tot 20 000 in december.

In totaal lag het aantal niet-werkende werkzoeken‑
den in 2020 17 500 eenheden hoger dan het jaar
voordien, wat neerkomt op een stijging met 3,7 %. In
Brussel was de toename van het aantal werkzoeken‑
den gering, namelijk 0,9 %. Die ontwikkeling houdt
deels verband met de samenstelling van de bevolking
die een beroep doet op Actiris. Deze bestaat immers
voor een aanzienlijk deel uit personen die geen van
de landstalen en/of geen digitale tools beheersen. De
inschrijvingen als werkzoekende van dergelijke perso‑
nen namen sterk af door de sluiting van de kantoren

De resultaten van de vacature-enquête wezen even‑
eens op een verslechtering tijdens de eerste lock‑
down, waarbij de vacaturegraad terugliep van 3,4 %
in het laatste kwartaal van 2019 tot 3,0 % in het
tweede kwartaal van 2020, maar ook die indicator
verbeterde in het derde kwartaal opnieuw, tot 3,3 %.

Grafiek  72
Gelet op de omvangrijke daling van de bedrijvigheid, bleef de stijging van de werkloosheid beperkt
(verloop op jaarbasis van het aantal niet-werkende werkzoekenden, maandgegevens in duizenden)
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Bron : RVA.
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Grafiek  73
Het aantal vacatures weerspiegelt de beperkende maatregelen en de versoepelingen
(maandgegevens, via het gewone circuit ontvangen vacatures)
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Bronnen : Actiris, Forem, VDAB.

Ondanks de crisis bleef het aantal vacatures hoog : in
het derde kwartaal van 2020 waren het er 131 000.
De problematiek van de niet-ingevulde vacatures is
het scherpst in Vlaanderen, met een vacaturegraad
van 3,5 % (85 000 vacatures), gevolgd door Brussel
(3,2 %, of 19 000 vacatures) en Wallonië (2,7 %, of

28 000 vacatures). Ondanks de stijging van de werk‑
loosheid slaagden sommige ondernemingen er niet
in snel medewerkers te vinden. Dit weerspiegelt een
van de structurele problemen van onze arbeidsmarkt,
namelijk de moeilijke afstemming tussen het aanbod
van en de vraag naar arbeid.
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opwaartse kentering van de werkloosheidsgraad zich
waarschijnlijk reeds vanaf het tweede kwartaal hebben
voorgedaan. De stijging van het aantal werkzoekenden
bracht de werkloosheidsgraad in het derde kwartaal
van 2020 op 4,4 % in Vlaanderen, 7,7 % in Wallonië
en 15 % in Brussel, terwijl hij in het vierde kwartaal
van 2019 nog op respectievelijk 2,9 %, 7,6 % en
11,8 % uitkwam.

De geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die in 2019
met 5,4 % tot een voor België historisch dieptepunt was
gedaald, nam in 2020 licht toe, tot gemiddeld 5,7 %.
Die geringe toename verhult echter een neerwaartse
tendens tot het tweede kwartaal van 2020, waarin dat
percentage afnam tot 4,9 %, en een sterke opleving in
het derde kwartaal, tot 6,5 %. Indien er geen uitstel
van de zoektocht naar werk was geweest, zou de

Grafiek  74
De neerwaartse tendens van de werkloosheidsgraad is voorbij
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar)
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Bron : Statbel.

204

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

2020 M11

2020 M10

2020 K3

2020 K2

2020 K1

2019 K4

2019 K3

2019 K2

2019 K1

2018 K4

2018 K3

2018 K2

2018 K1

2017 K4

2017 K3

2017 K2

2017 K1

2016 K4

2016 K3

2016 K2

2016 K1

0

6.2 De effecten op de arbeid liepen uiteen
naargelang van de bedrijfstakken
en de groepen van personen

De coronacrisis trof de bedrijvigheid in de hele eco‑
nomie, zij het in uiteenlopende mate naargelang van
de bedrijfstak. Doordat het stelsel van tijdelijke werk‑
loosheid algemeen werd toegepast, vormde dit het
belangrijkste instrument om het verlies aan activiteit
voor de loontrekkenden op te vangen. Zo tekent zich
een bijna lineair verband af tussen het omzetverlies
per bedrijfstak en de mate waarin dat stelsel werd
toegepast.
De bedrijfstakken die het meest intensief gebruik‑
maakten van tijdelijke werkloosheid, waren in de
eerste plaats de branches die vanaf half maart 2020

vrijwel aanhoudend moesten sluiten, zoals die van
evenementen en recreatie. Ook de bedrijfstakken
die voor langdurige periodes werden gesloten, zoals
de horeca en de persoonlijke diensten (kappers en
schoonheidssalons) en, in mindere mate, de nietessentiële handelszaken, deden in ruime mate een
beroep op het stelsel. Andere branches werden
geconfronteerd met een drastische afname van de
vraag, hetzij omdat ze toeleveren aan de gesloten be‑
drijfstakken, zoals de leveranciers van de horeca, hetzij
omdat de klanten verstek lieten gaan, bijvoorbeeld
voor toerisme en reizen of voor de onderaannemers
van de luchtvaartindustrie.

NBB Verslag 2020 ¡ Arbeidsmarkt

205

Grafiek  75
Het gebruik van tijdelijke werkloosheid in de verschillende bedrijfstakken hield rechtstreeks
verband met het productieverlies
(gemiddelden van april tot december 2020)
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In bepaalde ondernemingen waar het werk nood‑
zakelijkerwijs op de werkplek moet worden verricht,
werd de organisatie volledig herzien om rekening te
houden met de gezondheidsregels. Zo noopten het
bewaren van fysieke afstand en de verplichting een
mondmasker te dragen (waarvan er oorspronkelijk
te weinig waren tijdens de eerste golf) bepaalde be‑
drijfstakken, zoals de industrie en de bouwnijverheid,
ertoe hun activiteiten tijdelijk stop te zetten om hun
productieprocessen te reorganiseren. De bouwnijver‑
heid maakte tijdens de eerste besmettingsgolf in ruime
mate gebruik van tijdelijke werkloosheid, namelijk voor
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iets meer dan 50 % van haar werknemers. Het aantal
tijdelijk werklozen liep vervolgens geleidelijk terug
naarmate die bedrijfstak zijn activiteiten hervatte. De
tweede golf had er een geringere invloed, omdat de
bouwbedrijven al enkele maanden gewend waren
aan de naleving van de protocollen die bepalen hoe
de activiteiten in veilige omstandigheden voortgezet
kunnen worden.

Grafiek  76
De reorganisatiemogelijkheden hingen grotendeels af van de aard van de activiteiten
(gemiddelden van april tot december 2020, in % van het totale personeelsbestand van de ondervraagde ondernemingen)
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Intensief gebruik van thuiswerk
Wanneer thuiswerk mogelijk was, vormde dit voor de
ondernemingen een efficiënte manier om hun activi‑
teiten te kunnen voortzetten, terwijl de werknemers
hun baan konden blijven uitoefenen en daarbij de
beperkende maatregelen konden naleven en/of fysieke
afstand konden bewaren. Dat was in ruime mate het
geval in de branches ‘informatie en communicatie’,
‘financiële activiteiten en verzekeringen’, ‘onderwijs’
en ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en techni‑
sche activiteiten’, maar ook bij de overheid. In al die
bedrijfstakken was telewerk reeds vóór de crisis meer
ingeburgerd.

Zelfs in de vermelde bedrijfstakken hadden niet alle
werknemers in dezelfde mate toegang tot telewerk.
Volgens de gegevens van de enquête naar de arbeids‑
krachten van Statbel, is het in ruimere mate weggelegd
voor hooggeschoolden. De uitsplitsing naar beroepen
geeft aan dat thuiswerk het vaakst toegepast wordt
door directeurs, leidinggevenden en managers, en door
intellectuele en wetenschappelijke beroepen : 62 % van
hen verrichtte telewerk, tegen minder dan 2 % voor
de elementaire beroepen die worden uitgeoefend door
midden- of laaggeschoolden.
Thuiswerk maakt het niet alleen mogelijk om de ac‑
tiviteit tijdens lockdowns in stand te houden, maar is
ook een formule die doorgaans voordelig wordt geacht
voor de werknemers, omdat ze meer flexibiliteit biedt
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Grafiek  77
De mogelijkheden tot thuiswerk zijn niet in alle branches 1 even groot
(occasioneel of regelmatig thuiswerk, in % van de werkende bevolking)
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1 De bedrijfstakken waarvoor het aantal waarnemingen te klein is, werden niet opgenomen.

en woon-werkverkeer uitspaart. Zo leggen de Brusselse,
Vlaamse en Waalse pendelaars naar een ander ge‑
west respectievelijk gemiddeld 20, 30 en 43 km af 1.
Telewerk maakt ook een vlottere doorstroming van
het verkeer in filegevoelige zones mogelijk en stelt de
ondernemingen in staat de beschikbare bedrijfsruimte
rationeler te gebruiken.
Sommigen maken zich echter zorgen over het isole‑
ment van de werknemers, die sociale interactie missen
en minder het gevoel hebben betrokken te zijn bij de
onderneming. Om helemaal efficiënt te kunnen wer‑
ken, moet een werknemer thuis over een eigen werk‑
plek beschikken en moet hij de nieuwe technologieën
kunnen gebruiken. Voor sommige andere werknemers
leidt deze manier van werken tot meer stress, omdat
ze – vooral in een crisisperiode – het gevoel hebben
voortdurend bereikbaar en beschikbaar te zijn. In 2018
werd een wet goedgekeurd die bepaalt dat bedrijven
erop moeten toezien dat de nieuwe technologieën de

1 Cf. Duprez C. en M. Nautet (2019), ‘Economic flows between
Regions in Belgium’, NBB, Economic Review, december.
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rusttijd en de vakantie en het evenwicht tussen werk
en privéleven niet belemmeren.

Het banenverlies deed zich vooral in
bepaalde bedrijfstakken voor
Hoewel de weerslag van de crisis op de werkgelegen‑
heid relatief gematigd bleef voor de economie als
geheel, was de impact in bepaalde bedrijfstakken aan‑
zienlijk. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 liep
de tewerkstelling vooral terug in de branche ‘handel,
vervoer en horeca’ als geheel, en in de diensten aan
bedrijven (waarin ook de uitzendarbeid is opgenomen).
Terwijl die bedrijfstakken eind 2019 nog voor de meeste
nieuwe banen zorgden, aangezien er in één jaar tijd
bijna 40 000 extra banen waren gecreëerd, daalde het
aantal werkenden er in het derde kwartaal van 2020
met nagenoeg 30 000 eenheden.
De specifieke kenmerken van de COVID-19-crisis had‑
den een relatief zwaardere invloed op de dienstenbran‑
ches. Tijdens de globale financiële crisis gingen ook
veel banen verloren in de bedrijfstak ‘handel, vervoer

Grafiek  78
De banenvernietiging bleef beperkt tot enkele bedrijfstakken
(veranderingen op jaarbasis van de werkgelegenheid naar bedrijfstak, in duizenden personen 1)
15

Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening

10

Verandering op jaarbasis 2020 K3

5
Vastgoed
Landbouw en visserij
0

Overheid, defensie en onderwijs

Overige diensten

Bouwnijverheid

Financiële activiteiten
en verzekeringen
Industrie

Informatie en communicatie

−5

Diensten aan bedrijven

−10

Handel, vervoer, horeca

−15

−20
−10

−5

0

5

10

15

20

25

30

Verandering op jaarbasis 2019 K4

 	
Bron : INR.
1 De omvang van de cirkels is evenredig met het aandeel van de branche in de totale werkgelegenheid.

en horeca’ en in de diensten aan bedrijven, maar de
werkgelegenheid werd toen bruusker en sneller getrof‑
fen in de verwerkende nijverheid.
De financiële sector is een bijzonder geval. Het gebruik
van tijdelijke werkloosheid werd er beperkt door in
ruime mate de mogelijkheden van telewerk te benut‑
ten. Desondanks gingen er nog altijd banen verloren
door de verdere toepassing van de herstructurerings‑
plannen die elkaar al meerdere jaren opvolgen, met
name voor het netwerk van agentschappen.
Gegevens die enkel de werknemers betreffen maken
het mogelijk een gedetailleerder beeld te schetsen van
de bedrijfstakken die door de crisis worden getrof‑
fen. Daaruit blijkt dat de branche ‘kunst, amusement
en recreatie’ het zwaarst werd getroffen. Sinds het

begin van de crisis moesten de meeste grote evene‑
menten worden afgelast en ook de niet-professionele
sportactiviteiten werden onderbroken tijdens de twee
lockdowns. In die branche werd zeer veel gebruik‑
gemaakt van tijdelijke werkloosheid (50 % tijdens de
eerste lockdown). Bovendien wijzen de gegevens van
de nationale rekeningen op een banenverlies van 3 %
in het derde kwartaal van 2020.
In bepaalde bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg
en de grootdistributie, leidde de coronacrisis daaren‑
tegen tot een uitzonderlijke werklast voor het perso‑
neel, dat onder zware druk kwam te staan. Voor die
essentiële sectoren werden maatregelen genomen om
indienstnemingen of tijdelijke vervangingen van afwe‑
zige werknemers, onder meer door tijdelijk werklozen,
te vergemakkelijken.
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De werknemers in de meest
blootgestelde bedrijfstakken zijn zelf
ook kwetsbaarder
In de bedrijfstakken die het meest aan de crisis zijn
blootgesteld, wordt meer dan elders gebruikgemaakt
van tijdelijke arbeidsovereenkomsten of andere soorten
van atypische contracten. De werknemers hebben er
doorgaans een lager scholingsniveau en een inkomen
dat lager is dan het gemiddelde inkomen van de wer‑
kenden. Ze zijn ook vaker van buitenlandse origine (en
vooral afkomstig van buiten de EU). Vrouwen en jon‑
geren zijn zeer sterk vertegenwoordigd in die branches.
Algemeen beschouwd zijn arbeidskrachten met een
laag inkomen sterker onderhevig aan schommelingen
van de economische bedrijvigheid. Het opgelopen
inkomensverlies laat hen niet veel ruimte, met name
voor uitzonderlijke of onverwachte uitgaven. In de
door Microsoft en de Bank gehouden online-enquête,
waaraan in mei 2020 bijna 5 700 personen deelna‑
men, maakten de gezinnen met de laagste inkomens
gewag van bijzonder grote gemiddelde verliezen.
De kwetsbaarheid van die personen is des te groter
omdat ze weinig spaarreserves bezitten. Volgens die
enquête heeft ongeveer 45 % van de arbeidskrachten
met een laag inkomen (tot € 2 500 per maand) een
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spaarbuffer waarmee ze minder dan een maand kun‑
nen rondkomen, tegen amper 9 % van diegenen met
een hoog inkomen (meer dan € 4 000). Zoals vermeld
in kader 6 (hoofdstuk 5), blijkt uit de HFCS-enquête bo‑
vendien dat de gezinnen waarvan een lid in een van de
zwaarst getroffen branches werkte, over het algemeen
minder spaargeld hadden, zowel in absolute waarde
als in verhouding tot hun inkomen en hun uitgaven.

Het risico nam toe voor werknemers
met een atypisch contract
Wanneer de economische bedrijvigheid vertraagt, zijn
het vaak de tijdelijke werknemers die als eersten hun
baan verliezen, omdat hun overeenkomst niet wordt
verlengd. De COVID-19-crisis vormt geen uitzondering
op die regel : vooral de minder stabiele arbeidsvormen
zoals de uitzendarbeid, de studentenjobs en de flexijobs werden getroffen. Tijdens deze crisis is dat effect
nog groter omdat die arbeidsvormen intensief worden
gebruikt in de zwaar geïmpacteerde branches zoals de
horeca en de detailhandel.
De daling van het aantal tijdelijke contracten wordt
bevestigd in de enquête naar de arbeidskrachten van
Statbel. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 lag

het aantal tijdelijke overeenkomsten 6,3 % lager dan
tijdens de overeenstemmende periode van het jaar
voordien, terwijl het aantal contracten van onbepaalde
duur met 0,2 % afnam. Vooral de dienstencheques
(–32 %), het occasioneel werk zonder formeel con‑
tract (–30 %), de PWA-overeenkomsten (–16 %), de
studentenjobs (–15 %) en de uitzendarbeid (–14 %)
werden zwaar getroffen. Bovendien komen tijdelijke
overeenkomsten tegenwoordig vaker voor : het aan‑
deel van de tijdelijke contracten in de loontrekkende
werkgelegenheid steeg van 8 % in 2008 tot 11 %
in 2019. De jongeren onder de 25 jaar en de niet-EUonderdanen zijn oververtegenwoordigd in de tijdelijke
overeenkomsten, met respectievelijk 48,5 % en 26,4 %.

Jongeren krijgen moeilijk toegang
tot werk en onderwijs
Niet alleen mensen met een baan ondervinden proble‑
men, de huidige situatie maakt het ook moeilijker dan
voorheen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt
en een baan te vinden, met name voor diegenen die
al vóór de coronacrisis tot een risicogroep behoorden.
Zo worden de pas afgestudeerde jongeren, maar ook
de werkzoekenden, van wie de kansen op werk zijn
afgenomen, met dergelijke obstakels geconfronteerd.
Het valt niet uit te sluiten dat dit een risico inhoudt
op blijvende stigma’s voor hun toekomstige loopbaan.

In tijden van recessie zijn jonge werknemers de eerste
die ontslagen of niet in dienst genomen worden.
Sommige van die werknemers konden gebruikmaken
Bovendien beschikken zij over de kleinste spaarbuf‑
van het klassieke beschermingssysteem, terwijl voor
fer en zijn hun uitgaven bijgevolg afhankelijker van
anderen specifieke maatregelen werden getroffen
hun inkomensniveau. De jongeren onder de 25 jaar
naarmate die groepen werden geïdentificeerd. Nog an‑
staan aan het begin van
deren hebben echter geen
Werknemers
met
een
tijdelijke
compensatie voor hun in‑
hun loopbaan en zullen
overeenkomst of een atypisch
komensverlies gekregen, als
snel (opnieuw) een baan
vinden zodra de economie
gevolg van het specifieke
statuut werden zwaarder
karakter van hun arbeids‑
weer aantrekt, maar er
door de crisis getroffen
overeenkomst. Voor hen
werd aangetoond dat toe‑
treden tot de arbeidsmarkt tijdens een recessie nog de
bestaat het laatste vangnet erin bijstand te vragen bij
hele loopbaan lang een invloed heeft op de loon- en
een OCMW. Een enquête van de Programmatorische
werkgelegenheidsvooruitzichten. Er is ook een risico
Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
dat mensen met een minder geschikt profiel lange tijd
(POD MI) bij de OCMW’s toonde aan dat het aantal
ver van de arbeidsmarkt verwijderd blijven.
begunstigden van een leefloon tussen februari en
april 2020 met 5 000 eenheden toenam. Op basis van
administratieve data en enquêtegegevens en rekening
Ook de jongeren die nog studeren worden getrof‑
houdend met de extra toename tussen maart en au‑
fen, met name omdat ze er moeilijker in slagen de
gustus, raamde de POD MI, in samenwerking met het
geplande stages uit te voeren, een groter risico lopen
Federaal Planbureau, dat het aantal leefloners in 2020
om de school voortijdig te verlaten, maar ook omdat
het voor velen van hen onmogelijk is om afstandson‑
met 9,5 % op jaarbasis zal toenemen, terwijl die stijging
1
derwijs te volgen. Daarbovenop komt het eventuele
zonder COVID-19-crisis op 3,4 % zou zijn uitgekomen.
verlies aan inkomsten uit een studentenjob, want veel
van die jobs worden aangeboden in de horeca en
Een groeiend aandeel van die nieuwe leefloonaanvra‑
de handel. Volgens de statistieken van de Rijksdienst
gen werd ingediend door mensen die hun beroepsin‑
voor Sociale Zekerheid (RSZ) waren er in het tweede
komen als gevolg van de coronacrisis drastisch zagen
kwartaal van 2020 90 000 werkstudenten minder dan
terugvallen of zelfs volledig wegvallen. Bij de bestaande
een jaar eerder.
begunstigden wordt een toegenomen kwetsbaarheid
vastgesteld, met een verschuiving van een gedeeltelijk
naar een volledig leefloon. Bij de aanvragen tot andere
sociale bijstand werden de grootste stijgingen opgete‑
kend in het aantal aanvragen tot voedselhulp (vanaf
april, met een piek in mei en juni) en in de aanvragen
tot schuldbemiddeling (vanaf juni 2020).

1 Zie POD MI (2020), Enquête sociale impact COVID-19, oktober.

NBB Verslag 2020 ¡ Arbeidsmarkt

211

De vrouwen werden getroffen in
hun beroepsactiviteiten en in de
gezinsorganisatie
Terwijl het risico op banenverlies tijdens een eco‑
nomische crisis vaak groter is voor mannen die in
de industrie of de bouwnijverheid werken, heeft de
coronacrisis vooral de dienstensector zwaar getroffen,
waarin verhoudingsgewijs meer vrouwen werken. Zij
zijn namelijk licht oververtegenwoordigd in de horeca
(met 49 % volgens de enquête naar de arbeidskrachten
uit 2019, tegen 47 % in de totale werkgelegenheid)
en nog meer in andere bedrijfstakken die tijdens de
eerste en/of tweede lockdown verplicht gedeeltelijk
of volledig moesten sluiten of waar social distancing
niet mogelijk was. Het betreft met name de dienst‑
verlenende branches (voor 58 % vrouwen), met onder
meer de dienstencheque-activiteiten en andere dien‑
sten zoals de hulp aan personen (63 %). Ze zijn echter
ook talrijker in twee branches waarvan de activiteiten
essentieel zijn, met name het onderwijs (71 %), waar
de personeelsleden werden doorbetaald alhoewel
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de scholen tussen maart en mei moesten sluiten, en
de gezondheidszorg (80 %). De totale impact op de
werkgelegenheid van vrouwen is dus nog moeilijk in
te schatten.
Ook de sluiting van de kinderdagverblijven en scholen
wegens de crisis had een impact op de werkgelegen‑
heid van vrouwen. Reeds voordien waren de huishou‑
delijke taken vrij ongelijk verdeeld. Volgens Eurostatcijfers uit 2016 hield 89 % van de vrouwen zich immers
dagelijks met de kinderen bezig, tegen 75 % van de
mannen. De verschillen zijn nog frappanter voor de
huishoudelijke taken, aangezien 81 % van de vrouwen
elke dag kookte of huishoudelijke taken verrichtte,
terwijl dat slechts voor 33 % van de mannen het geval
was. Tijdens de lockdown betekende de sluiting van
de kinderopvang dat gezinnen waarvan beide ouders
werken hun tijd moesten verdelen tussen hun werk
en de opvoeding van de kinderen. Aangezien de ge‑
zinslast gewoonlijk op de schouders van de moeders
terechtkomt, hebben zij er ongetwijfeld het grootste
deel van gedragen.

6.3 De crisis kwam boven de structurele
uitdagingen waarmee de
Belgische arbeidsmarkt kampt
Het massale gebruik van telewerk tijdens de crisis
heeft het weliswaar mogelijk gemaakt veel banen te
vrijwaren, maar het vestigde de aandacht ook op de
digitale kloof die zich binnen de bevolking aftekent.
Terwijl vroeger vaak werd benadrukt welke risico’s de
digitalisering voor veel banen inhoudt, bleek uit de
lockdownperiodes welke opportuniteiten ze biedt voor
nieuwe activiteiten. Digitale tools creëren niet alleen
waarde dankzij de productiviteitswinst die ze helpen te
boeken in bestaande taken, ze genereren ook nieuwe
beroepen en diensten.
Om het potentieel van de digitale technologie optimaal
te benutten, maar ook om de veranderingen in de
activiteit die de COVID-19-crisis met zich meebrengt te
kunnen opvangen zonder blijvende schade te veroor‑
zaken, moeten twee uitdagingen worden aangegaan.
Het betreft met name die van de opleiding en die
van de (re)allocatie van de middelen, twee domeinen
waarin België achterblijft op zijn Europese partners. Een
geschoolde bevolking en een efficiënte arbeidsmarkt
zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de verdere ont‑
wikkeling van een welvarende en inclusieve economie.

(Digitale) competenties verwerven is
van essentieel belang
In de loop der jaren is het competentieniveau dat
op de arbeidsmarkt wordt gevraagd alleen maar
gestegen, ook voor de laaggekwalificeerde functies.
De arbeidskansen voor laaggeschoolden nemen af,
temeer omdat ze als gevolg van een polarisatie van
de werkgelegenheid steeds meer concurrentie ervaren
van middengeschoolde arbeidskrachten.
Daarom is het prioritair het percentage voortijdige
schoolverlaters terug te dringen, zodat het aantal

laaggeschoolden beperkt blijft. De situatie is de af‑
gelopen jaren verbeterd in de drie gewesten van het
land, maar de coronacrisis en de uitbreiding van het
afstandsonderwijs zouden het risico op achterstand en
zelfs schoolverlating kunnen doen toenemen. Dat geldt
met name voor kinderen uit kansarme gezinnen die
niet de nodige ondersteuning kregen omdat ze niet
over de nodige technologische middelen beschikken
(in 2019 had 8,6 % van de schoolgaande kinderen in
gezinnen met een laag inkomen thuis geen toegang
tot het internet), maar ook omdat hun omgeving
onvoldoende leervriendelijk is.
Bovendien moet de toegenomen vraag van onderne‑
mingen naar hooggeschoold personeel kunnen worden
opgevangen, en moeten jongeren tegelijk de kans krij‑
gen zich duurzamer in te schakelen in de arbeidsmarkt.
Daartoe moeten de jongeren worden aangemoedigd
hun studies voort te zetten en een diploma hoger on‑
derwijs te behalen. Over het geheel genomen scoort
België relatief goed, aangezien 47,5 % van de 30-34-ja‑
rigen in 2019 een diploma hoger onderwijs had, dat is
7 procentpunt meer dan het Europese gemiddelde. Op
gewestelijk niveau laat Brussel het hoogste percentage
afgestudeerden (55,6 %) optekenen, gevolgd door
Vlaanderen (48,5 %) en Wallonië (42,2 %). Niet alleen
het scholingsniveau speelt echter een rol in de kans op
tewerkstelling, ook de studierichting is een belangrijke
bepalende factor. Profielen waarvoor een opleiding
wetenschappen, wiskunde, statistiek, informatie- en
communicatietechnologie, ingenieurswetenschappen,
industriële wetenschappen of bouwwetenschappen
nodig is, zullen steeds vaker worden gevraagd in de
toekomst. In België studeren te weinig studenten af in
die richtingen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de
hogere studies maar meer algemeen ook voor de tech‑
nische en technologische richtingen, waar veel vraag
naar is op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad
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Grafiek  79
Het percentage voortijdige schoolverlaters daalt maar de coronacrisis zou die tendens kunnen keren
(in % van de 18- tot 24-jarigen)
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van jongeren die beroepssecundair onderwijs hebben
gevolgd ligt immers veel hoger dan die van jongeren
met een ASO-diploma en hij komt in de buurt van de
werkgelegenheidsgraad van jongeren met een diploma
hoger onderwijs.

Het is voor iedereen noodzakelijk digitale competenties
te verwerven. In 2019 gaf 62 % van de Belgen van
25 tot 64 jaar aan in staat te zijn elementaire of ge‑
vorderde informaticahandelingen uit te voeren. Dat is
nauwelijks meer dan het Europese gemiddelde (58 %)

Grafiek  80
De participatie aan onderwijs en opleiding is nog steeds te laag
(in % van de 25- tot 64-jarigen, in de vier weken voorafgaand aan de enquête)
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en beduidend minder dan in Finland (83 %), Nederland
(81 %) en Zweden (77 %). De ruimte voor verbetering
is dus zeer groot.
Toegang tot permanente opleiding is cruciaal om digi‑
tale competenties up-to-date te houden en de transitie
naar opkomende beroepen te vergemakkelijken. Toch
had, volgens de gegevens van de enquête naar de
arbeidskrachten, in België in 2019 minder dan één op
tien 25- tot 64-jarigen (8,2 %) in de vier weken die
voorafgingen aan de enquête een opleiding gevolgd.
Daarmee scoort België veel slechter dan de best pres‑
terende landen, met name de noordse landen waar dat
ruim één op vier is. Tijdens het afgelopen decennium
werd bovendien nauwelijks verbetering vastgesteld. De
laaggeschoolden zouden er veel baat bij hebben, met
name op het vlak van digitale vaardigheden, maar zij
maken er het minst gebruik van (3,4 %). Op gewestelijk
niveau onderscheidt Brussel zich door een beduidend
hoger percentage van deelname aan opleidingen.
Dat kan met name worden verklaard door de rela‑
tieve specialisatie van dat gewest in bedrijfstakken die
hun werknemers verhoudingsgewijs meer opleidingen
bieden, door het hogere percentage afgestudeerden
van het hoger onderwijs in zijn bevolking en door zijn
relatief jonge bevolking in vergelijking met die van de
andere twee gewesten. De 55-plussers volgen immers
het minst vaak een opleiding (4 %).

63 % van de werknemers vijf jaar of langer in dienst
bij dezelfde werkgever, tegen 60 % gemiddeld in
de EU. In de noordse landen is de werkgelegenheid
veel minder stabiel, want minder dan de helft van de
werknemers werkt vijf jaar of langer voor dezelfde
werkgever en bijna één op de vijf had er minder dan
een jaar anciënniteit. In België geldt dat voor slechts
11,6 % van de werknemers. In de buurlanden ligt
de stabiliteit van de tewerkstelling dichter bij die van
België, hoewel een groter deel van de werknemers
recent in dienst werd genomen (13 % in Duitsland,
14 % in Frankrijk en 15 % in Nederland). Die stabiliteit
van de tewerkstelling moet evenwel op economische
criteria berusten, in die zin dat ze een weerspiegeling
moet zijn van een goede afstemming tussen werkne‑
mer en werkgever, waarbij de werknemer kan groeien
in zijn functie en de werkgever over competente
arbeidskrachten beschikt die aan de behoeften van
de onderneming voldoen.

Aangezien de loonstijging samenhangt met de
anciënniteit van de werknemer, een eenvoudig te
meten indicator die verondersteld wordt de produc‑
tiviteit te weerspiegelen, nemen de lonen geleidelijk
toe naarmate de werknemer langer voor eenzelfde
werkgever aan de slag is. In zijn verslag van novem‑
ber 2020 stelde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB) vast dat de meeste paritaire comités weliswaar
collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten
waarin de barema’s voor loonsverhogingen afhangen
van de anciënniteit of de ervaring, maar dat de loon‑
Er zijn blijvende inspanningen nodig
spanning die eruit voortvloeit aanzienlijk verschilt van
om het hoofd te bieden aan de
het ene beroepsstatuut tot het andere en van de ene
andere structurele uitdagingen voor
de Belgische arbeidsmarkt
bedrijfstak tot de andere. Zo is de loonspanning kleiner
voor arbeiders dan voor bedienden en kaderleden. In
de niet-marktbranches is ze bijzonder groot : de ver‑
De algemeen vastgestelde rigiditeiten op de Belgische
arbeidsmarkt, zoals het gebrek aan beroepsmobiliteit
schillen tussen de basis en de top van de baremaschaal
en aan geografische mobiliteit, de te sterke kop‑
volgens de anciënniteit belopen er 31,9 tot 42,7 %
peling van het loon met
(respectievelijk voor de ar‑
Rigiditeiten
op
de
arbeidsmarkt
beiders en de bedienden).
de anciënniteit in plaats
In de marktbranches is het
van met de productiviteit,
dreigen de reallocatie van
verschil zeer beperkt voor
de hoge belastingdruk op
banen af te remmen
het arbeidsinkomen en de
de arbeiders (3,6 %) en gro‑
financiële werkloosheidsvallen, om er maar enkele te
ter voor de bedienden (28,9 %). Deze situatie doet
noemen, blijken ook een optimale (re)allocatie van de
zich niet alleen in België voor. De CRB stelt evenwel
middelen na de crisis in de weg te staan.
vast dat in de meeste landen de loonsverhogingen,
bevorderingen en beschermingsmaatregelen in geval
van ontslag steeds vaker losgekoppeld worden van de
Een stabiele baan kan een garantie zijn op een
anciënniteit en dat de mechanismen minder ‘automa‑
kwaliteitsvolle loopbaan. Op dit punt scoort België
relatief goed op Europees niveau, hoewel het zich
tisch’ worden toegepast. In overeenstemming daarmee
niet fundamenteel onderscheidt. Indien de volledige
wordt in het regeerakkoord-De Croo aan de sociale
bevolking op arbeidsleeftijd wordt beschouwd, is
partners gevraagd om op basis van die studie het debat
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Grafiek  81
Grote loonverschillen tussen de bedrijfstakken
(verschillen in % t.o.v. de industrie 1, voltijdwerkers tussen 20 en 64 jaar, 2017)
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1 Op basis van een model dat corrigeert voor niveauverschillen in diploma, jobkwalificatie en anciënniteit tussen de werknemers van de
verschillende bedrijfstakken.

op gang te brengen over de koppeling van loon en
anciënniteit, en zo bij te dragen aan de hervorming
van het loonpakket.
Dat de anciënniteit een groot deel van de loonvorming
bepaalt, zou ook deels de geringere mobiliteit van de
werknemers kunnen verklaren. Werknemers kunnen
immers minder geneigd zijn van werk te veranderen
uit schrik dat ze bepaalde loonverworvenheden zouden
verliezen, omdat hun ervaring bij een nieuwe werkgever
niet altijd in rekening wordt gebracht. Voor werkgevers
is het ook duurder om een werknemer met veel anciën‑
niteit te ontslaan, omdat de kosten voor het ontslag
toenemen naarmate de werknemer langer in dienst is.
In de praktijk verschillen de lonen voornamelijk naarge‑
lang van de taakinhoud van de job, de verantwoorde‑
lijkheid binnen de uitgeoefende functie en het niveau
van vereiste kennis (diploma en ervaring). Die factoren
volstaan echter niet om de loonverschillen tussen de
bedrijfstakken te verklaren. Voor werknemers met
vergelijkbare profielen die voor ondernemingen van
vergelijkbare grootte werken, zijn de loonniveaus
beduidend hoger in de verwerkende nijverheid, de
financiële sector en de branches water en energie
dan bijvoorbeeld in de handel, de bouwnijverheid, de
horeca, de technische en ondersteunende diensten
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(met inbegrip van de uitzendsector) en de menselijke
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
De bedrijfstakken waarin de marktmacht van de on‑
dernemingen het grootst is of waarvan de activiteiten
gereguleerd zijn, zoals de branches energie en finan‑
ciële diensten, onderscheiden zich met aantrekkelijker
verloningen. Die verschillen zijn nadelig voor de mo‑
biliteit tussen de bedrijfstakken, los van de problemen
op het vlak van scholing, bij- of omscholing.
De manoeuvreerruimte voor loondifferentiatie is vast‑
gelegd in de wet van 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van
het concurrentievermogen, die in 2017 werd herzien.
Volgens die wet wordt de loonnorm bepaald op basis
van het sinds 1996 gecumuleerde verloop van de
uurloonkosten in vergelijking met de drie buurlanden.
Het is pas wanneer deze norm wordt toegepast in de
verschillende paritaire comités die de private sector
structureren dat er sectordifferentiatie kan ontstaan.
Hierdoor blijft die differentiatie beperkt.
Er bestaan evenwel andere mogelijkheden op onder‑
nemingsniveau. De ‘loonbonus cao 90’ maakt het
mogelijk om buiten het kader van de wet van 1996 een
financieel voordeel toe te kennen aan de werknemers

naargelang van de collectieve resultaten van een on‑
derneming of een welbepaalde groep personeelsleden,
op basis van objectieve criteria. Tot een bepaald bedrag
is de bonus belastingvrij voor de werknemer die hem
ontvangt. Aangezien de bonus resultaatgebonden is,
maakt hij een verloningskader mogelijk dat de concur‑
rentiepositie van de onderneming vrijwaart en tegelijk
de productiviteit van de werknemers stimuleert via een
aandeel in het bedrijfsresultaat. Aangezien een dergelijk
financieel voordeel een onderneming aantrekkelijker
kan maken voor de werknemers die ze wil aanwerven,
draagt de bonus bij aan een betere allocatie van de
arbeidskrachten. Hoewel het cumulatieve bedrag van
de betaalde loonbonussen gestaag toeneemt, is het
nog steeds laag – het vertegenwoordigt ongeveer
0,4 % van de loonsom van de private sector – omdat
de procedures voor de invoering ervan streng zijn en
het maximumbedrag van de bonus beperkt is.
Het taxshiftbeleid dat tussen 2016 en 2020 werd
gevoerd heeft de (para)fiscale lasten op het arbeids‑
inkomen gemilderd. Die hervorming had een impact
op zowel de financiële stimulans om te werken, via
een hervorming van de personenbelasting, als op de
loonkosten, via een verlaging van de werkgeversbijdra‑
gen voor de sociale zekerheid. Voor werknemers met
een laag inkomen (67 % van het gemiddelde loon)

kon de loonwig, dat is het verschil tussen de totale
loonkost voor de werkgever en het nettoloon voor
de werknemer, worden teruggebracht tot het niveau
van Duitsland. Hij blijft evenwel hoger in België dan
in Frankrijk en Nederland.
In een arbeidsmarkt zonder veel transities genieten
mensen met een baan van relatieve werkzekerheid. De
keerzijde van de medaille is dat er voor werkzoekenden
weinig mogelijkheden zijn om een job te vinden en dat
zij relatief langer werkloos blijven. In België is 44 %
van de werkzoekenden langer dan een jaar werkloos
en is zelfs ruim een op vier (27 %) al meer dan twee
jaar werkloos. 30 % van de werklozen slaagt erin
binnen het jaar (opnieuw) werk te vinden. Dat is niet
alleen lager dan in de voornaamste buurlanden en de
noordse landen maar ook lager dan het EU-gemiddelde.
Daartegenover staat dat 33 % inactief wordt (7,5 pro‑
centpunt meer dan het EU-gemiddelde), een situatie
waaruit ze moeilijk wegraken aangezien 88 % van de
inactieven een jaar later nog steeds inactief is.
De (re)allocatie van de arbeidskrachten wordt niet al‑
leen negatief beïnvloed door de geringe beroepsmobili‑
teit, maar ook door de beperkte geografische mobiliteit,
die bovendien tot grote regionale verschillen leidt. Van
alle EU-landen is de geografische spreiding van de

Grafiek  82
De loonwig op de lage lonen 1 is verkleind maar blijft groot in vergelijking met Frankrijk en
Nederland
(in % van de totale loonkost)
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1 Voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste die 67 % van het gemiddelde brutoloon ontvangt.
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Grafiek  83
De werkzekerheid in België hangt samen met de geringere transities van werkloosheid en
inactiviteit naar werk
(transities op de arbeidsmarkt, in % van de overeenstemmende groep, 2019)
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werkloosheidsgraden in de subregio’s het grootst in
België. Die situatie is niet nieuw. Tegen de achtergrond
van een dynamische arbeidsmarkt hebben de opeenvol‑
gende aanpassingen aan de werkloosheidsregelgeving
(definitie van een passende betrekking, degressieve
uitkeringen, versterkte begeleiding van jongeren en
50-plussers) en de samenwerkingsovereenkomsten
tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemidde‑
ling de afgelopen jaren evenwel bijgedragen aan een
betere toegang tot werkgelegenheid. De mobiliteit van
de werkzoekenden tussen de gewesten blijft echter
beperkt. Naast de afstand en de moeilijkheden om de
arbeidsplaats te bereiken speelt de taalbarrière daarbij
een rol. Meer in het bijzonder voor laaggeschoolde
werkzoekenden komen daar de povere financiële sti‑
muli bij, aangezien de vervangingsratio relatief hoog
is, en dan vooral voor een uitkering aan het begin van
de werkloosheidsperiode in vergelijking met het loon
van een laagbetaalde baan.
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De transities van werkloosheid naar werk, die structu‑
reel al eerder gering zijn, droegen in 2020 bovendien de
gevolgen van de COVID-19-crisis. Die transities namen
overal af, maar de daling was zeer sterk in België. In
het tweede kwartaal van 2020 lag het percentage
werklozen dat een baan vond in de EU gemiddeld 28 %
lager dan een jaar voordien, maar in België kwam die
afname op 40 % uit. De opschorting van de degres‑
siviteit van de uitkeringen – waartoe werd besloten in
het voorjaar van 2020, toen er weinig kansen waren
om een job te vinden, om het inkomen van de werk‑
lozen te beschermen – moet bij een opleving van de
bedrijvigheid worden heroverwogen om het zoeken
naar werk en het aanvaarden van een baan aan te
moedigen in branches en regio’s die nog steeds met
ernstige tekorten aan arbeidskrachten kampen.

Grafiek  84
De geringe geografische mobiliteit leidt tot grote verschillen in de werkloosheidsgraden
(werkloosheidsgraden in de gemeenten, in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar, 2018)
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