
Arbeidsmarktbeleid

Van technisch verslag naar
interprofessioneel akkoord

CRB (2000), Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare
marges voor de loonkostenontwikkeling,1 Brussel, CRB, CRB 2000/701 CCR 11,
153 blz.

Inhoud van het technisch verslag 2000

Traditiegetrouw brengt de CRB ter uitvoering van
de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van
het concurrentievermogen jaarlijks, vóór eind sep-
tember, een ‘technisch verslag’ uit. Voor meer ach-
tergrondinformatie over deze wet, methodolo-
gische wenken en het vorige IPA verwijzen we
naar de bijdragen in de nieuwsbrieven van de vori-
ge jaren (Degroote, 1998, blz. 100-102; Degroote,
1999, blz. 86-92).

Vooreerst worden in dit technisch
verslag de in het vorige IPA van
8 december 1998 gemaakte afspra-
ken beoordeeld voor de periode
1999-2000. Er wordt geprobeerd
om op basis van de beschikbare
informatie na te gaan of de onder-
handelaars op sector- en onderne-
mingsvlak de maximale marge
voor de loonkostenontwikkeling
(5,9%) hebben nageleefd. Het is
duidelijk dat dit nog niet op volle-
dig geobserveerde cijfers, maar
deels op verwachtingen (van de
Oeso en van het secretariaat van
de CRB) is gebaseerd. Ten tweede
komt ook het engagement om bij-
komende inspanningen op het
vlak van permanente vorming te
leveren (met als finaal doel 1,9%

van de loonkosten in 2004) ruim aan bod. Ten der-
de wordt nagegaan in hoeverre de sociale partners
in de periode 1999-2000 minstens evenveel bijko-
mende werkgelegenheid hebben gecreëerd als in
de referentielidstaten (Nederland, Duitsland en
Frankrijk). In deze bijdrage besteden we speciaal
aandacht aan de recentste ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en aan de vormingsinspanningen.
Voor de andere nuttige thema’s voor de loononder-
handelingen die in het technisch verslag wor-
den geanalyseerd, zoals de recente conjuncturele
ontwikkelingen, de samenstelling van de econo-
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Het technisch verslag van oktober 2000, waarin o.a. de maxima-

le marge voor de loonkostenontwikkeling in de toekomstige in-

terprofessionele periode 2001-2002 wordt berekend, heeft als

één van de belangrijkste dossiers op de onderhandelingstafel

van de interprofessionele sociale gesprekspartners op 22 decem-

ber geleid tot het sluiten van een nieuw tweejaarlijks interpro-

fessioneel akkoord (IPA) 2001-2002. In het verslag wordt

eveneens op basis van de beschikbare cijfers een beoordeling ge-

maakt van een aantal belangrijke aspecten van het concurren-

tievermogen over de periode 1999-2000, nl. de loonkosten, de

werkgelegenheid en de vormingsinspanningen. Naast de voor-

naamste bevindingen uit het technisch verslag op het gebied

van de arbeidsmarkt en vorming, worden de belangrijkste en-

gagementen uit het nieuwe IPA kort geschetst.



mische groei en de analyse van de verbanden tus-
sen economische groei, productiviteit en werkgele-
genheid, verwijzen we naar het technisch verslag
zelf.

Loonkostenontwikkeling

Op basis van de verwachtingen van de Oeso m.b.t.
de loonkostenontwikkeling per persoon en de
berekeningen van het CRB-secretariaat m.b.t. de
ontwikkeling van de arbeidsduur, kan worden
vastgesteld dat de loonkosten per gewerkt uur (ge-
baseerd op de ontwikkeling van de arbeidsduur
volgens de eurostat-bron) in België in de periode
1999-2000 zijn toegenomen met 5,2%,2 tgov. met
4,9% in de drie referentielidstaten, zodat er, reke-
ning houdend met de onzekerheidsmarge van de
Oeso-verwachtingen, nauwelijks sprake kan zijn
van een overschrijding.

Voor de bepaling van de nieuwe loonnorm zijn de
loonkostenontwikkeling per voltijdequivalent en
per uur in de referentielidstaten in de periode
2001-2002 van belang. Eveneens op basis van de
vooruitzichten van de Oeso en de voorspellingen
van het secretariaat i.v.m. het deeltijdpercentage en
de arbeidsduur zouden de loonkosten zowel per
voltijdequivalent als per uur (eurostat-bron) in de
periode 2001-2002 met gemiddeld 6,4% toenemen
in de drie referentielidstaten. De loonkostenont-
wikkeling per uur gebaseerd op de arbeidsduur-
ontwikkeling volgens de Oeso-bron bedraagt 6,1%
in de referentielidstaten voor de periode 2001-
2002. Daarnaast wordt eveneens duidelijk gesteld
dat een aantal overheidsmaatregelen zullen leiden
tot een niet onaanzienlijke bijkomende verlaging
van de socialezekerheidsbijdragen en tot een ver-
hoging van het nettoloon door fiscale lastenverla-
gingen, zowel in België als in de buurlanden.

Activiteitsgraad en
werkgelegenheidsgraad

Voor België stellen we eerst en vooral vast dat de
middellangetermijnvooruitzichten inzake werkge-
legenheid van het Federaal Planbureau, in vergelij-
king met de voorgaande jaren, positiever worden.
De gemiddelde jaarlijkse toename van de werkge-
legenheid in de periode 2000-2005 zou volgens de

huidige vooruitzichten 37.000 personen bedragen.
Dankzij de tragere aangroei van de bevolking op
arbeidsleeftijd (15-64 jaar) stijgt de werkgelegen-
heidsgraad in sterke mate.

Hoewel de activiteits- (en werkgelegenheids)graad
in België tijdens de afgelopen jaren sterker is toe-
genomen, ligt hij nog altijd meer dan 6%-punt lager
dan bij onze voornaamste handelspartners. Zoals
bekend, wordt de lagere activiteits- en werkgele-
genheidsgraad in België vooral verklaard door de
late intrede van jongeren en de vroege uittreding
van ouderen op de arbeidsmarkt. Bij de 25-44-jari-
gen heeft België een hogere activiteits- en werkge-
legenheidsgraad dan het gemiddelde van onze
buurlanden, dankzij de sterke inhaalbeweging bij
de vrouwen. Bij de ouderen stellen we wel een ver-
betering van de situatie vast, bij de jongeren daar-
entegen blijft de ontwikkeling minder gunstig dan
in de buurlanden.

Verder is er in België een ongelijke participatie
naar onderwijsniveau. Ondanks de lichte verbete-
ring participeren de laaggeschoolden nog altijd
veel minder op de arbeidsmarkt dan in de drie
buurlanden vanwege het gebrek aan banen voor
laaggeschoolden en het feit dat laaggeschoolden
vaak worden verdrongen door midden- en hoog-
geschoolden.

Werkloosheidsgraad

In de periode 1999-2000 daalt het totale werkloos-
heidspercentage zowel in België als in onze buur-
landen. Een opsplitsing naar leeftijd toont aan dat
vooral de jongerenwerkloosheid in vergelijking
met de buurlanden een steeds groter probleem
vormt in België. Naar onderwijsniveau en geslacht
bevinden Belgische laag- en middengeschoolde
vrouwen zich meer dan elders in een risicopositie.
Hogergeschoolden hebben in België veel minder
een probleem van werkloosheid. Aangezien de
vraag naar arbeid in België en in Nederland de laat-
ste jaren vooral gericht is op hogeropgeleiden,
wordt de krapte in dit segment van de arbeids-
markt er steeds nijpender. Een positieve druk op
de lonen in dit segment is in deze context niet uit te
sluiten. In Frankrijk en Duitsland ligt de werkloos-
heid onder hogergeschoolden nog altijd boven de
5%.
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Dit jaar werd eveneens uitgebreid aandacht besteed
aan het probleem van langdurige werkloosheid.
Algemeen wordt vastgesteld dat België, in vergelij-
king met de buurlanden, kampt met een groter aan-
deel langdurig werklozen. Vrouwen en jongeren,

en dan vooral de laaggeschoolden onder hen, lopen
het grootste risico op langdurige werkloosheid.
Toch daalt het aandeel van de vrouwen in de Belgi-
sche langdurige werkloosheid geleidelijk en in 1999
bedraagt het nog 51%, tgov. 50% in de buurlanden.
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Tabel 1.
Vormingsinspanningen van werkgevers, België, 1996-1998

Totaal van de ondernemingen –
sector van de gezondheidszorgen

Totaal van de ondernemingen

1996 1997 1998 1998-1996 1996 1997 1998 1998-1996

Participatiegraad*

gemiddeld 25,0% 26,0% 28,3% 3,3% 25,9% 27,0% 29,6% 3,8%

man 25,3% 25,5% 28,2% 2,9% 25,4% 25,8% 28,6% 3,2%

vrouw 21,2% 23,8% 24,7% 3,6% 24,3% 26,5% 28,4% 4,2%

Aantal opleidingsuren per duizend gewerkte uren

5,9 6,8 7,4 1,5 5,8 6,6 7,2 1,4

Opleidingsduur per deelnemer

gemiddeld 35,7 38,6 38,6 2,8 32,9 35,5 34,9 2,1

man 37,0 41,0 40,8 3,7 36,3 40,1 39,7 3,3

vrouw 32,1 32,7 33,0 0,9 26,1 27,4 26,7 0,6

Opleidingskosten ten laste van de werkgever/personeelskosten

1,13% 1,18% 1,31% 0,2% n.b. 1,13% 1,24% n.b.

* Aangezien het gemiddelde aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers niet afzonderlijk wordt vermeld in de sociale ba-
lans, benaderen we het aantal vrouwen resp. mannen die deelnemen aan een vormingsinitiatief door het aantal vrouwen
resp. mannen te beschouwen die in dienst zijn op het einde van het boekjaar. Daardoor is het algemene gemiddelde niet
volledig vergelijkbaar met de gemiddelden die voor mannen en vrouwen afzonderlijk werden berekend.

Bron: Balanscentrale NBB (1999)

Tabel 2.
Deelname aan vorming, werkzame personen (> 25 jaar) in de totale werkgelegenheid (> 25 jaar), internationale
vergelijking

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Duitsland 3,3% 4,1% 4,2% 4,6% 5,1% 5,5% 4,5% 5,3% 4,6% 4,8% 4,7% 4,9% 4,8%

Nederland 13,7% 14,9% 15,8% 15,3% 14,6% 17,2% 16,2% 15,2% 14,2% 13,7% 14,0% 14,3% 15,1%

Frankrijk 2,0% 2,3% 2,0% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,2% 2,3% 2,2% 2,0%

Gemid. 3 3,8% 4,4% 4,4% 4,8% 5,0% 5,5% 4,9% 5,2% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 4,8%

België 2,1% 1,7% 2,0% 1,6% 1,9% 2,3% 2,8% 2,6% 3,0% 3,0% 3,4% 5,4% 8,2%

Bron: Eurostat, Enquête naar de Arbeidskrachten; eigen berekeningen CRB-secretariaat



Vormingsinspanningen

Uit de resultaten van de sociale balansen over de
boekjaren 1996, 1997 en 1998 blijkt dat de vor-
mingsinspanningen als percent van de personeels-
kosten zijn gestegen van 1,13% in 1996, over 1,18%
in 1997 naar 1,31% in 1998.

In de Enquête naar de Arbeidskrachten wordt
eveneens gepeild naar de mate waarin onderwijs of
opleiding werd genoten.

We stellen vast dat in Nederland een zeer hoog per-
centage van de werkende beroepsbevolking deel-
neemt aan een of andere vorm van permanente vor-
ming.

België valt vooral op door de sterke inhaalbewe-
ging die vanaf 1992 werd ingezet. In België stijgt
het aandeel werkende personen dat een opleiding
volgt fors in vergelijking met het begin van de jaren
negentig. In de buurlanden doet zich het omge-
keerde voor; het aandeel van de werkende perso-
nen dat een voortgezette beroepsopleiding volgt
ligt er onder het niveau van 1990-1991.

Werkgelegenheid in de privé-sector

Het laatste gedeelte van de triptiek uit het IPA van 8
december 1998 betreft de werkgelegenheid in de
privé-sector. De gegevens voor de beoordeling van
de prestatie van België zijn gebaseerd op de Oeso-
vooruitzichten van juni 2000.

In de periode 1999-2000 zou de werkgelegenheid in
België (in personen) zijn aangegroeid met 2,5% (ge-
cumuleerd), tgov. met 3,1% in de drie buurlanden,
waarbij moet worden opgemerkt dat in de Nationale
Rekeningen de werkgelegenheidsgroei van loontrek-
kers voor 1999 sterk is onderschat. De sterke verbete-
ring van het gemiddelde van de drie buurlanden is
voornamelijk toe te schrijven aan de verbetering van
de werkgelegenheidscreatie in Frankrijk en Duitsland.

Het interprofessioneel akkoord van
22 december 20003

Na enkele maanden van intensieve onderhande-
lingen werd uiteindelijk een evenwichtig interpro-

fessioneel akkoord afgesloten. We overlopen de
krachtlijnen. De loonbeheersing moet in het licht
van de belastingvermindering (crisisbijdrage...) en
van de in het regeringsakkoord ingeschreven ver-
hoogde bijdragevermindering sociale zekerheid
worden geplaatst.

De triptiek (loonkosten, werkgelegenheid en vor-
ming) uit het vorig IPA blijft behouden en de jaar-
lijkse opvolging van de ontwikkeling op deze drie
gebieden wordt voortgezet. Eerst en vooral is er de
aanvaarding door de gesprekspartners van een ‘in-
dicatieve norm’ voor de onderhandelingen op sec-
tor- en ondernemingsvlak. Daarnaast moet er per
sector rekening worden gehouden met de kostprijs
van de solidariteitsafspraken uit het IPA, waarvan
de impact op macro-economisch niveau op 0,2%
wordt geraamd. Ten slotte mag tijdens de twee laat-
ste jaren in bijzonder goed presterende sectoren
een eenmalige conjunctuurbonus van maximaal
0,4% van de loonkosten worden toegekend. In elk
geval mogen de uurloonkosten met niet meer dan
7% stijgen over de periode 2001-2002. Op het ge-
bied van vorming bevestigen de gesprekspartners
hun engagement om tegen 2004 1,9% van de loon-
massa te besteden aan vorming. Tegen einde 2002
dient de inspanning op 1,6% te worden gebracht.
Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor ou-
dere werknemers, nieuwe vormingsexperimenten
en vorming voor de knelpuntberoepen.

Er worden een aantal belangrijke maatregelen ge-
nomen ter bevordering van de werking van de ar-
beidsmarkt, zoals de invoering vanaf januari 2002
van een recht op loopbaanonderbreking (van 1
jaar, uitbreidbaar per sector tot max. 5 jaar) voor
alle werknemers met minimum 1 jaar anciënniteit
en een verkorting van de wettelijke arbeidsduur
van 39 naar 38 uur per week vanaf 1 januari 2003.
Voor oudere werknemers wordt voorzien in uit-
groeibanen (recht op halftijdse of 1/5-loopbaanon-
derbreking voor vijftigplussers) en een nieuwe
activering van werkloosheidsuitkeringen voor het
aanwerven van werklozen van 45 jaar en ouder die
meer dan 6 maanden werkloos zijn. Aan oudere
werklozen kan opnieuw een ‘passende’ baan wor-
den aangeboden door de plaatsingsdiensten. Aan
bestaande brugpensioensystemen en eindeloop-
baanregelingen voor werknemers tewerkgesteld in
ondernemingen in moeilijkheden wordt echter niet
geraakt. Ter verbetering van de mobiliteit nemen
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de gesprekspartners ter aanvulling van de rege-
ringsmaatregelen een aantal maatregelen zoals de
verhoging vanaf 1 april 2001 van de tussenkomst
van de werkgever in de abonnementskosten voor
het openbaar vervoer (van 54% naar 60%) en een
afschaffing van het loonplafond van 1,2 miljoen
frank voor de werkgeversbijdrage.

Andere maatregelen ter bevordering van de effi-
ciënte werking van de arbeidsmarkt, zoals de in-
stelling van een scholingsbeding, het opheffen van
het uitzendverbod in de bouwsector, de wijziging
van de wet op de arbeidsduur, alsook de harmoni-
sering van de statuten van arbeider en bediende
over een periode van 6 jaar zullen verder worden
bestudeerd in de Nationale Arbeidsraad.

Ten slotte worden ook nog een aantal specifieke
afspraken gemaakt omtrent jaarlijkse vakantie, ad-
ministratieve vereenvoudiging en sociale dialoog.
Wat de jaarlijkse vakantie betreft, wordt het dubbel
vakantiegeld voor de volle vier weken ingevoerd
en zoals de derde dag, wordt ook de vierde en vijf-
de dag van de vierde week vrijgesteld van sociale-
zekerheidsbijdragen. Jongeren die binnen vier
maanden na afstuderen worden aangeworven,
hebben recht op vakantie naar evenredigheid van
hun gewerkte en gelijkgestelde dagen, waardoor
ook het vakantiegeld vermindert. De gesprekspart-
ners verbinden zich ertoe om in het voorjaar van
2001 een grondig debat te voeren over de mogelij-
ke vereenvoudiging van de procedure voor de so-
ciale verkiezingen en wensen ook constructief mee
te werken aan de lopende initiatieven zoals dimo-
na en de multifunctionele aangifte van loon- en
arbeidstijdgegevens. De sociale gesprekspartners

roepen de sectoren op om een extern overlegor-
gaan te organiseren. Eind 2001 zal deze oproep in
de Nationale Arbeidsraad worden geëvalueerd.

Kris Degroote
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Noten
1. De integrale tekst van het technisch verslag kan worden

afgehaald van de website van de CRB op het adres:
http://www.ccecrb.fgov.be.

2. De loonkostenstijging per voltijdequivalent kon niet vol-
doende nauwkeurig worden berekend voor het jaar 1999,
gezien de breuk in de reeks m.b.t. het deeltijdpercentage
dat wordt afgeleid uit de vernieuwde doorlopende en-
quête naar de arbeidskrachten.

3. De integrale tekst van het interprofessioneel akkoord kan
afgehaald worden via de website van de CRB op het adres:
http://www.ccecrb.fgov.be.
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