
ACTIVERING

ls het over activering naar werk gaat, ligt de focus vaak op doelgroepen, zoals 
personen van buitenlandse afkomst, jonge mensen en ouderen. En dat is belangrijk. 
Toch zullen we de pijlen moeten richten op de volledige bevolking, ongeacht de 

de inspanningen die binnen verschillende subcategorieën moeten worden geleverd om de 
tewerkstellingsgraad van 80% te bereiken. 

Subdoelstellingen met het oog op een 80%-tewerkstellingsgraad1

2010 2019 Doelstelling 
2030

Verschil 
2030-
2019 

Extra aantal 
werkenden, 

'000

Extra aantal 
werkenden, 

%

Aandeel 
in de 

bevolking

Vrouw 60%

Man 40%

Kortgeschoold 88 14% 11%

Middengeschoold

Hooggeschoold 109 17% 46%

Eigen land 88%

EU 8% 9%

Niet-EU 6% 4%

20-24 jaar 11%

25-54 jaar 67%

55-64 jaar

Totaal 67,6% 70,5% 80,0% 9,5 636 100% 100%



De activering van de beschikbare arbeidskrachten is een van de sleutelelementen 
van die uitdaging. Doorgaans denken we hierbij meteen aan de meer dan 300.000 
werklozen, inclusief de langdurig werklozen die nog verder van de arbeidsmarkt 

situatie per gewest bekijken, kampt ons land met een groot aantal inactieven. 

aantal van meer dan 450.000 langdurig zieken (of invaliden) maakt daar de 
jongste jaren een steeds groter deel van uit. De transfers van werkloosheid 
naar invaliditeit zijn het gevolg van onder meer een striktere activering in de 
werkloosheid, waar deze activering vaak niet bestaat in andere stelsels.

hebben om opnieuw aan het werk te gaan. Dat geldt zowel voor langdurig 
zieken als voor langdurig werklozen. Binnen de grote groep inactieven 
vinden we ook studenten, huisvrouwen en -mannen, werklozen die niet 
werkzoekend zijn en personen die met vervroegd pensioen zijn gegaan.

De reserve aan arbeidskrachten is er, maar verschillende obstakels belemmeren 
de terugkeer naar werk. België is namelijk een van de landen met de grootste 
werkloosheidsvallen2. Volgens de gegevens van Eurostat staan we op de tweede 
plaats, net na Luxemburg, met meer dan 91% inhouding bij de overgang van 

kunnen genieten wanneer zij weer aan het werk gaan. We zien ook dat het verschil 

is. Werken is simpelweg niet voldoende lonend in vergelijking met situaties 
van niet-werken. Dat geldt zowel voor werkloosheid als voor inactiviteit. 

Nog andere elementen versterken die vallen. De zeer zwakke degressiviteit van 
de werkloosheidsuitkeringen en het unieke karakter van ons stelsel zorgen ervoor 

werkloosheidsuitkeringen onbeperkt zijn in de tijd. 
Al die elementen vertalen zich onder meer in de 
cijfers over de uitgaven voor arbeidsmarktbeleid. 
Die zijn in ons land niet activerend genoeg (42% 
actieve vs. 58% passieve ondersteuningsuitgaven)3. 

degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen en een 

stelsel. Dat stelsel telt maximaal twee verlagingen/
trappen die sneller ingaan en aanzienlijk groter 

ze bijdragen tot een hogere inzetbaarheid. 
Werkloosheidsuitkeringen (federaal niveau) 
worden beperkt tot twee jaar, waarna de gewesten 
beslissen hoe ze verder inzetten op activering, of 
eerder opteren voor een passieve ondersteuning. 

in elke deelstaat mogelijk maken.

Onze arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een 

van werkloosheid en inactiviteit naar werk zijn 
veel lager dan in andere landen. Landen zoals 
Duitsland, Nederland en Denemarken doen 
het duidelijk beter dan België en Frankrijk.

In België hebben mensen de neiging om binnen 
hetzelfde statuut te blijven. Dat is een gevolg van 
de hoge bescherming voor �insiders� (werkenden) 

arbeidsrecht dat vooral inzet op bescherming 

van onze arbeidsmarkt (de hoge loonkosten) 
vormen grote obstakels voor die transities 
en vergemakkelijken de terugkeer naar werk 
van werklozen en inactieven niet. Ook de 
werkloosheidsvallen en de inactiviteit hebben 
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Bron: Eurostat

1 Simulatie op basis van een inhaalbeweging van 59% voor vrouwen 

2 De �werkloosheidsval� is het percentage van het bruto-inkomen 

werkloosheidsuitkeringen als de hogere belastingen en sociale 

bijdragen. (Eurostat)

3 Passieve ondersteuning: uitgaven gerelateerd aan uitkeringen omwille 

van arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig pensioen. Actieve uitgaven: 

uitgaven gerelateerd aan opleidingen in het kader van 

arbeidsheroriëntatie.


