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Welke mogelijkheden voor het nieuw 
Vlaams arbeidsmarktbeleid?

bijkomende middelen Vlaanderen 
ontvangt voor de nieuwe arbeids-
marktbevoegdheden en hoe dit 
zich verhoudt tot de te verwachten 
uitgaven bij ongewijzigd beleid.

Een gewijzigd 
arbeidsmarktlandschap

Vooraleer in te gaan op de budget-
taire aspecten van de staatshervor-
ming, staan we stil bij de bevoegd-
heidsoverdrachten op zich en in 
welke mate dit de verhouding 
tussen de federale overheid en de 
regio’s wijzigt. Zoals in de rest van 
het artikel beperken we ons wel-
iswaar tot de bevoegdheidsover-

drachten die tot bijkomende middelen aanleiding 
geven. 

Het Belgisch arbeidsmarktbeleid in ruime zin kan 
opgesplitst worden naar het passief arbeidsmarkt-
beleid (de werkloosheidsvergoedingen en de werk-
loosheid met bedrijfstoeslag) en het actief arbeids-
marktbeleid (de maatregelen gericht op de werken-
de bevolking en op de werklozen met het oog op 
hun arbeidsintegratie). De zesde staatshervorming 
heeft enkel tot doel om de bevoegdheden met be-
trekking tot het actief arbeidsmarktbeleid te hervor-
men en deels over te hevelen naar de gewesten. 
Zoals blijkt uit tabel 1 heeft de staatshervorming 
voornamelijk betrekking op de tewerkstellingssti-
muli en de directe jobcreatie. In deze tabel hebben 
we de uitgaven per overheidsniveau ingedeeld op 
basis van de categorieën die gehanteerd worden in 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden de 

Vlaamse arbeidsmarktbevoegdheden aanzienlijk uitgebreid en 

krijgt Vlaanderen hiervoor ook bijkomende middelen. In dit arti-

kel schetsen we in welke mate de staatshervorming het vroegere 

landschap met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid hervormt. 

De belangrijkste vraag die we in dit artikel pogen te beantwoor-

den is of Vlaanderen voldoende middelen krijgt om deze nieuwe 

arbeidsmarktbevoegdheden volwaardig in te vullen. Niet enkel 

tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de staatsher-

vorming, maar ook nog nadat de staatshervorming reeds was 

goedgekeurd, woedde er een discussie over de vraag of Vlaan-

deren (en bij uitbreiding ook de andere gewesten) hiervoor wel 

voldoende middelen kreeg. In dit artikel proberen we hierop een 

genuanceerd antwoord te bieden. 

In essentie komt het erop neer dat de beleidsmo-
gelijkheden die Vlaanderen heeft om de nieuwe 
(arbeidsmarkt)bevoegdheden uit te oefenen een 
autonome Vlaamse politieke keuze zijn. Noch de 
gemaakte afspraken bij de staatshervorming, noch 
de bepalingen van de nieuwe financieringswet of 
een andere regelgeving beperken de mogelijkhe-
den op dat vlak. Zolang de bevoegdheden niet 
overschreden worden kan Vlaanderen autonoom 
bepalen hoe ze deze nieuwe bevoegdheden invult 
en welke middelen ze hiervoor beschikbaar stelt. 
Het is echter wel zo dat de Vlaamse keuzes op dat 
vlak bepaald worden door de budgettaire moge-
lijkheden. Die zijn dan weer in belangrijke mate 
bepaald door de middelen die de federale over-
heid overdraagt aan de gewesten om de nieuwe 
arbeidsmarktbevoegdheden uit te oefenen. In die 
zin is het een interessante vraag om te zien hoeveel 
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het kader van de Labour Market Policy (LMP) van 
de Europese Commissie. Daarbij hebben we ons 
echter niet beperkt tot de maatregelen die bestemd 
zijn voor de personen met moeilijkheden op de ar-
beidsmarkt (risicogroepen zoals gedefinieerd door 
de LMP-methodologie)1, maar hebben we door het 
samenvoegen van verschillende statistieken een zo 
ruim mogelijke invalshoek gehanteerd.2 Dit artikel 
heeft niet het opzet om de bevoegdheidsherverde-
ling in detail te bespreken, de nadruk ligt op het 
budgettaire.3

De gewesten zullen naar aanleiding van de staats-
hervorming ook extra middelen krijgen voor de 
controle op het zoekgedrag van de werkzoeken-
den. Het bedrag dat hiervoor overkomt bedraagt 
14 miljoen euro. Voor het overige blijft het aandeel 
voor de arbeidsmarktdienstverlening (dienstverle-
ning om het matchingsproces tussen vraag en aan-
bod te faciliteren) ongewijzigd.

Wat de beroepsopleiding betreft ging het vóór de 
staatshervorming al om een bevoegdheid die in 
theorie volledig was toegewezen aan de gemeen-
schappen. In praktijk bleek echter dat nog onge-
veer 40% van de uitgaven hiervoor gebeurden door 
de federale overheid in 2011. Dit heeft te maken 
met de federale bevoegdheid voor het betaald 
educatief verlof en de bevoegdheid om de crite-
ria te bepalen voor vrijstellingen van beschikbaar-
heid voor werklozen in geval van studiehervatting, 
het volgen van een beroepsopleiding of een stage. 
Door de staatshervorming gaan deze bevoegdhe-
den over naar de gewesten en gemeenschappen, 

waardoor deze laatsten de volledige bevoegdheid 
hebben inzake beroepsopleiding.

De jobrotatie en middelen voor arbeidsherverde-
ling waren voor de staatshervorming bijna volledig 
een federale bevoegdheid en dat blijft ook zo na 
de staatshervorming, zij het in iets mindere mate. 
Vóór de staatshervorming bestond er in Vlaande-
ren al een premie voor loopbaanonderbreking en 
deeltijdarbeid (gegevens 2011). Door de staatsher-
vorming worden de gewesten ook bevoegd voor 
de loopbaanonderbreking bij de openbare sector 
en het onderwijs en kunnen ze de premies voor 
loopbaanonderbreking bepalen. De belangrijkste 
maatregelen op dit vlak blijven echter federaal: de 
vermindering van bedrijfsvoorheffing voor ploe-
genarbeid en overwerk, het tijdskrediet voor ver-
minderde prestaties en de thematische verloven. 

Wat de tewerkstellingsstimuli betreft, heeft de staats-
hervorming een belangrijke verschuiving tot ge-
volg. Deze groep vormt veruit het belangrijkste luik 
van het Belgisch arbeidsmarktbeleid en tot voor de 
staatshervorming ging het bijna integraal om een 
federale bevoegdheid. Na de staatshervorming, en 
bij ongewijzigd beleid, zullen de gewesten verant-
woordelijk zijn voor 33% van de directe tewerk-
stellingsmaatregelen. De bevoegdheidsoverdracht 
maakt de gewesten niet alleen bevoegd voor het 
systeem van de dienstencheques, maar ook voor 
de doelgroepkortingen. Het gros van de bevoegd-
heidsoverdrachten van de zesde staatshervorming 
met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid situeert 
zich binnen dit luik.

Tabel 1.
Bevoegdheidsverdeling actief arbeidsmarktbeleid tussen federale overheid en regio’s, voor en na de staatsher-
vorming (basis 2011, in miljoen euro)

Vóór staatshervorming Na staatshervorming

FED GEW %GEW FED GEW %GEW

Arbeidsmarktdienstverlening 496 366 42% 482 380 44%

Beroepsopleiding 292 421 59% 0 713 100%

Jobrotatie en arbeidsherverdeling 2 105 45 2% 1 971 179 8%

Tewerkstellingsstimuli 8 595 41 0% 5 817 2 819 33%

Rechtstreekse jobcreatie 1 768 1 213 41% 1 081 1 900 64%

Overige 15 513 97% 15 513 97%

Totaal 13 271 2 599 16% 9 366 6 504 41%

Bron:  Indicatoren Nationaal Hervormingsprogramma (INR10 en INR14)4, RSZ, RVA, WSE, begrotingsdocumenten, fiscale uit-
gaven, algemene gegevensbank, eigen berekeningen
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Ook wat de rechtstreekse jobcreatie betreft, is de 
bevoegdheidsoverdracht relatief belangrijk. Tot 
voor de staatshervorming lag de nadruk immers bij 
de federale overheid (61%), terwijl het na de staats-
hervorming voornamelijk de gewesten zijn die de 
touwtjes in handen hebben (64%). Dit heeft voor-
namelijk te maken met de sociale zekerheidskortin-
gen die toegekend worden aan de gesubsidieerde 
contractuelen (GESCO’s). Doordat zowel de for-
faitaire dotatie als de sociale zekerheidskortingen 
overgedragen worden aan de gewesten, kunnen 
deze nu autonoom beslissen om deze statuten te 
regulariseren, zonder hiervoor financieel nadeel te 
ondervinden als gevolg van het wegvallen van de 
sociale zekerheidskortingen. 

De overige maatregelen met betrekking tot het ac-
tief arbeidsmarktbeleid worden bijna volledig be-
paald door de inschakeling van personen met een 
handicap. Dit is nu reeds een gewestbevoegdheid 
en wijzigt niet door de staatshervorming.

Globaal genomen zullen de gewesten en gemeen-
schappen na de staatshervorming voor meer dan 
40% verantwoordelijk zijn voor de middelen die 
ingezet worden voor het actief arbeidsmarktbe-
leid, wat meer dan een verdubbeling is van hun 
huidige bevoegdheden. Hoewel de federale over-
heid nog altijd de belangrijkste speler blijft, heeft 
de staatshervorming tot gevolg dat de federale 
overheid voornamelijk bevoegd zal blijven voor 
globale maatregelen (structurele lastenverlagingen, 
vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor ploe-
genarbeid, sociale maribel en tijdskrediet), terwijl 
de gemeenschappen en gewesten door de staats-
hervorming duidelijk het voortouw nemen voor 
de maatregelen die zich richten tot personen met 
moeilijkheden op de arbeidsmarkt zoals gedefini-
eerd door Eurostat en de OESO.

De zesde staatshervorming: 
budgettair neutraal of toch een 
saneringsoperatie?

De voorbije maanden was er heel wat verwarring over 
de vraag of er voldoende middelen zouden worden 
overgeheveld voor de nieuwe Vlaamse bevoegdhe-
den. Het ene discours stelde dat de staatshervorming 
budgettair neutraal was en dat er voldoende mid-
delen werden overgeheveld. Daartegenover werd er 

vanuit een andere hoek gesteld dat voor de nieuwe 
bevoegdheden slechts 88% van de middelen werden 
overgeheveld en dat er dus een besparing van 12% 
diende te gebeuren. Zoals meestal in dergelijke ge-
vallen ligt de waarheid in het midden. Om deze dis-
cussie te kunnen kaderen is het echter nodig om de 
logica van de zesde staatshervorming te begrijpen, 
of beter gezegd, de logica die de onderhandelaars 
van de staatshervorming gehanteerd hebben om te 
bepalen welke middelen er zouden worden overge-
heveld bij de nieuwe staatshervorming.

Bij de aanvang van de onderhandelingen van de 
zesde staatshervorming vertrokken de onderhande-
laars van een aantal principes waar iedereen het 
over eens was. Deze principes vormden het funda-
ment van de zesde staatshervorming en werden bij 
de uitwerking van de nieuwe wetten stelselmatig 
afgetoetst door de onderhandelaars. Eén van de 
moeilijkheden bij de onderhandelingen was dat er 
afwegingen gemaakt moesten worden aangezien 
deze principes niet allemaal gelijktijdig gerealiseerd 
konden worden. Zo was een van de principes dat 
geen enkele deelstaat structureel mocht verarmen 
omwille van de nieuwe bevoegdheidsoverdrachten 
(principe van de budgettaire neutraliteit). Daarnaast 
was er ook afgesproken dat de deelstaatregeringen 
een inspanning moesten leveren om de Belgische 
overheidsfinanciën gezond te maken (sanerings-
principe). Op het eerste gezicht lijken deze twee 
principes onverenigbaar: ofwel is er sprake van 
budgettaire neutraliteit en ontvangen de deelstaten 
voldoende nieuwe middelen voor de overgedragen 
bevoegdheden, ofwel zullen ze een saneringsin-
spanning moeten doen en zullen ze minder mid-
delen ontvangen. Deze interne tegenstrijdigheid 
gaf de voorbije maanden aanleiding tot veel ondui-
delijkheid. In realiteit zijn beide principes gereali-
seerd, maar situeren ze zich op een ander niveau. 

Voor de nieuwe bevoegdheden is het de bedoeling 
dat er, zowel in 2015 als voor de komende jaren, 
voldoende middelen overgedragen worden om de 
nieuwe bevoegdheden op een normale manier uit 
te oefenen. Dit principe strookte met de praktijken 
die ook bij de voorgaande staatshervormingen toe-
gepast werden en kan dus beschouwd worden als 
een normale gang van zaken.

Daarnaast zal er voor de totaliteit van de be-
voegdheden na de staatshervorming een 
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saneringsinspanning gevraagd worden. Hoewel 
deze saneringsinspanning voor de gewesten in be-
langrijke mate gerealiseerd wordt door de arbeids-
marktdotatie te verminderen, staat de sanerings-
inspanning los van de nieuwe bevoegdheidsover-
dracht. De nieuwe financieringswet was enkel een 
hefboom voor de federale onderhandelaars om de 
gemeenschappen en gewesten mee te responsabi-
liseren voor de federale schuld enerzijds en voor 
de vergrijzingsproblematiek anderzijds. Van in het 
begin heeft de federale regering Di Rupo pogingen 
ondernomen om de gemeenschappen en gewes-
ten een grotere inspanning te laten leveren voor de 
sanering van de Belgische overheidsfinanciën én 
voor de vergrijzingsproblematiek. Door de regiona-
le regeringen, en niet in het minst door de Vlaamse 
Regering, werd deze boot afgehouden. Daardoor 
werd de hervorming van de nieuwe financierings-
wet als breekijzer gebruikt om de deelregeringen 
een bijdrage te laten leveren aan de sanering van 
de Belgische overheidsfinanciën. Concreet zal een 
deel van de dotaties die nodig zouden zijn om tot 
een budgettair neutrale overdracht van bevoegd-
heden te komen, niet overgemaakt worden aan de 
deelentiteiten. Voor Vlaanderen gaat het om 750 
miljoen euro in 2015 en nog eens eenzelfde be-
drag in 2016, zodat de totale inspanning dan 1,5 
miljard zal bedragen. Het gaat om een structurele 
inspanning, wat betekent dat ook de volgende ja-
ren Vlaanderen niet op deze middelen zal kunnen 
rekenen. 

Deze schijnbare tegenstrijdige principes werden in 
de nieuwe financieringswet verwerkt door in ver-
schillende etappes te werken. In eerste instantie 
hebben de onderhandelaars een model ontwikkeld 
dat budgettair neutraal was, waarbij dus voor alle 
overgehevelde bevoegdheden ook de bijhorende 
middelen overgeheveld werden. Vervolgens werd 
van de totaliteit van de overgehevelde federale 
middelen (zowel voor de reeds bestaande als voor 
de nieuwe bevoegdheden) een vermindering toe-
gepast als saneringsinspanning. Eerder dan de sa-
neringsinspanning proportioneel toe te wijzen aan 
de verschillende financieringsstromen, hebben de 
onderhandelaars ervoor gekozen om de sanerings-
inspanning van de gewesten integraal ten laste te 
leggen van de nieuwe arbeidsmarktdotatie. 

Dit betekent echter niet dat Vlaanderen de totali-
teit van de besparing ten laste moet leggen van de 

nieuwe arbeidsmarktbevoegden. Globaal gezien 
zal Vlaanderen op kruissnelheid (vanaf 2016) een 
saneringsinspanning moeten leveren die ongeveer 
overeenkomt met 4% van het Vlaams budget. Daar-
bij heeft ze de keuze om deze inspanning voorna-
melijk op te vangen met extra ontvangsten dan wel 
met een besparing van de uitgaven. In de mate dat 
er gekozen wordt voor een besparing op de uitga-
ven, kan de Vlaamse overheid autonoom bepalen 
op welke uitgaven er bespaard moet worden. 

Geraamde uitgaven voor nieuwe 
arbeidsmarktbevoegdheden 

Bij de onderhandelingen van de nieuwe financie-
ringswet heeft men in eerste instantie een raming 
gemaakt van de uitgaven die de federale overheid 
besteedde aan de arbeidsmarktbevoegdheden die 
overgeheveld werden. Daarvoor baseerden de on-
derhandelaars zich op de meest recente begrotings-
gegevens, namelijk die van 2013. Hoewel dit niet 
noodzakelijk de meest accurate raming is, was dit 
wel de meest objectieve basis om na te gaan welke 
uitgaven men in dat jaar kon verwachten. 

In tweede instantie moesten deze bedragen ver-
taald worden naar 2015. Aangezien de gewesten 
niet vanaf 2013 maar wel vanaf 2015 de uitgaven 
voor hun nieuwe bevoegdheden ten laste moesten 
nemen, moesten de onderhandelaars een zo accu-
raat en objectief mogelijke raming maken van de 
uitgaven die men kon verwachten in 2015. Daar-
voor werden de bedragen van 2013 aangepast aan 
inflatie en bbp-groei tussen 2013 en 2015. De im-
pliciete veronderstelling was dus dat de nieuwe 
uitgaven voor arbeidsmarktbeleid verder zouden 
blijven evolueren aan het tempo van de nominale 
economische groei. 

Een derde stap bestond erin dat de federale uit-
gaven toegewezen werden aan de gewesten. Ook 
hier vertrok men van de laatst gekende gegevens 
met betrekking tot de uitgaven per gewest. Het re-
sultaat van deze drie stappen is opgenomen in tabel 
2, waarbij we naast het basisbedrag van 2013 ook 
het geraamde bedrag voor 2015 opgeven, evenals 
het aandeel van deze uitgaven dat toegerekend 
wordt aan Vlaanderen. Door het aandeel te verme-
nigvuldigen met de geraamde bedragen voor 2015 
bekomt men de (door de onderhandelaars van de 
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nieuwe financieringswet) geraamde Vlaamse uitga-
ven bij ongewijzigd beleid in 2015.5 

In het totaal zal de federale overheid voor meer dan 
vier miljard euro overdragen aan de gewesten met 
betrekking tot het arbeidsmarktbeleid (abstractie 
makend van de saneringsinspanning). Een vaststel-
ling die onmiddellijk in het oog springt bij het be-
kijken van de totalen in tabel 2, is dat er de voorbije 
jaren relatief weinig middelen bestemd waren voor 
Vlaanderen. De voorbije jaren werd het Vlaams 
aandeel door de onderhandelaars van de financie-
ringswet geraamd op 52,2%. Dit is meer dan het 

aandeel werklozen (methodologie Internationaal 
Arbeidsbureau) in het Vlaams Gewest (35%), maar 
minder dan het Vlaamse aandeel in de werkende 
bevolking (56,7% uitgedrukt in voltijdsequivalenten 
en berekend op basis van de exploitatiezetel).

Dit relatief beperkte aandeel voor het geheel belet 
niet dat voor een aantal maatregelen het Vlaams aan-
deel duidelijk hoger was. Zo nam Vlaanderen een 
proportioneel belangrijker deel van het doelgroe-
penbeleid voor ouderen en jongeren voor zijn re-
kening. Ook bij de vormingsondersteuning ging een 
belangrijk deel van de middelen al naar Vlaanderen. 

Tabel 2.
Geraamde uitgaven nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden (in miljoen euro)

2013 2015 aandeel Vlaanderen

Doelgroepenbeleid via sociale zekerheidsbijdragen

 Ouderen 362,8 379,4 60,2% 228,4

 Jongeren 130,6 136,6 63,4% 86,6

 Langdurig werklozen 227,1 237,5 35,1% 83,3

 Specifieke sectoren 32,7 34,2 67,7% 23,1

 Overige 53,4 55,8 58,0% 32,4

Doelgroepenbeleid via activering werkloosheidsuitkering/
leefloon

 Ouderen 49,6 51,8 76,9% 39,8

 Langdurig werklozen 125,0 130,7 26,0% 34,0

 Herinschakeling sociale economie 61,8 64,6 65,5% 42,4

 Overige 32,5 34,0 30,4% 10,3

Dienstencheques 1 613,0 1686,8 60,9% 1 026,9

Vormingsondersteuning

 Betaald educatief verlof 94,9 99,2 62,9% 62,4

 Opleidingsuitkering en stageuitkering 52,1 54,4 73,8% 40,2

 Startbanen 16,0 16,8 36,7% 6,1

 Bonus stage en startbanen 11,2 11,7 42,0% 4,9

Tewerkstellingsmaatregelen

 Gesco RSZ 293,8 307,2 19,1% 58,8

 Gesco RSZPPO 325,8 340,7 44,2% 150,8

 Activering leefloners (incl. vermindering SZ-bijdragen) 266,5 278,7 40,5% 112,8

Overige

 Loopbaanonderbreking 86,3 90,3 59,4% 53,6

 Controle beschikbaarheid 28,8 30,1 42,6% 12,8

 1ste pakket sociale economie 21,8 22,8 56,4% 12,9

 Restfactor 13,4 14,0 69,9% 9,8

Werkingskosten 54,1 56,5 48,2% 27,3

Totaal 3 953,2 4 134,1 52,2% 2 159,8

Bron:  Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, RSZ, RVA, WSE, 
begrotingsdocumenten, fiscale uitgaven, eigen berekeningen
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Wat de langdurig werklozen betreft, ging er een 
zeer beperkt deel naar Vlaanderen, wat een weer-
spiegeling was van het feit dat er duidelijk meer 
langdurig werklozen zijn in de andere gewesten 
en dit op zich dus een te verwachten verdeling is. 
Meer opvallend is dat Vlaanderen relatief weinig 
gebruik gemaakt heeft van de tewerkstellingsmaat-
regel via de gesubsidieerde contractuelen (GESCO) 
of via de activering van de begunstigden van een 
leefloon (artikel 60 en 61, inclusief de doelgroep-
korting op de sociale zekerheidsbijdragen die voor 
deze doelgroep bestemd was). Op dat punt ver-
schilde het beleid tussen de regio’s aanzienlijk. In 
Wallonië werd veel meer dan in Vlaanderen ge-
bruik gemaakt van deze maatregel om werkgele-
genheid te creëren. Door de overdracht van deze 
middelen zal Wallonië meer geresponsabiliseerd 
worden voor het verder uitwerken van deze te-
werkstellingsmaatregel. Omgekeerd waren deze te-
werkstellingsmaatregelen een rem voor Vlaanderen 
om de GESCO-statuten om te vormen tot volwaar-
dige banen. Tot voor de staatshervorming werd dit 
immers financieel afgestraft doordat de federale 
ondersteuning daardoor zou wegvallen. Door de 
overdracht van deze middelen naar de gewesten 
is dat niet meer het geval. Indien Vlaanderen zou 
beslissen om deze statuten af te schaffen of te her-
vormen, zal zij hierdoor niet minder middelen ont-
vangen. 

Globaal genomen gingen de onderhandelaars uit 
van de veronderstelling dat de verderzetting in 
Vlaanderen van het federaal beleid van de voor-
gaande jaren tot een uitgavenniveau van 2159 mil-
joen euro (of 2,16 miljard euro) zou leiden in 2015. 
Met het oog op de vraag of Vlaanderen voldoende 
middelen zal ontvangen, is het in eerste instantie 
van belang om te weten of deze raming realistisch 
is. Als insteek voor de nieuwe Vlaamse Regering 
heeft de Vlaamse administratie in mei 2014 een ei-
gen raming gemaakt van de bijkomende uitgaven 
voor het arbeidsmarktbeleid die bij ongewijzigd 
beleid verwacht kunnen worden. Op dat moment 
werden de Vlaamse uitgaven hiervoor op 2,28 mil-
jard euro geraamd, wat iets meer is dan de raming 
waar de federale onderhandelaars rekening mee 
hielden. Het zou dus kunnen dat de geraamde uit-
gaven een lichte onderschatting zijn van de reali-
teit, hoewel het verschil beperkt is. 

Welke vertaling krijgt dit in de 
nieuwe financieringswet?

Op basis van de hypotheses die de federale on-
derhandelaars hanteerden, zou het principe van de 
budgettaire neutraliteit betekenen dat Vlaanderen 
voor de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden 2159 
miljoen euro bijkomende middelen ontvangt in 
2015 en dat deze middelen de jaren erna zouden 
toenemen aan de hand van de nominale economi-
sche groei. 

Vooraleer de bepalingen van de financieringswet te 
vertalen naar de middelen die Vlaanderen in 2015 
zal ontvangen, wensen we wel nog in herinnering 
te brengen dat we in wat volgt abstractie maken 
van de saneringsinspanning die het Vlaams gewest 
moet leveren. In 2015 wordt de arbeidsmarktdo-
tatie van Vlaanderen verminderd met 524 miljoen 
euro als bijdrage in de saneringsinspanning. Zoals 
reeds aangegeven in het tweede deel, staat dit los 
van de bevoegdheidsoverdracht op zich. Daarom 
gaan we in dit deel na welke middelen Vlaande-
ren voor de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden 
ontvangt zonder rekening te houden met de sane-
ringsinspanning. 

Uitgangspunt van de nieuwe Vlaamse middelen zijn 
de geraamde federale uitgaven bij ongewijzigd beleid 
in 2015, namelijk 4134 miljoen euro. Deze geraamde 
uitgaven voor 2015 worden in eerste instantie be-
perkt tot 90%.6 Vervolgens worden deze middelen 
overgeheveld naar de drie gewesten door middel 
van twee nieuwe dotaties en doordat de gewesten 
de opbrengsten krijgen van de verkeersboetes.7

De belangrijkste dotatie is de nieuwe arbeidsmarkt-
dotatie (artikel 39 nonies van de nieuwe financie-
ringswet), waardoor Vlaanderen 1898 miljoen euro 
ontvangt.8 Daarnaast is er nog een tweede dotatie 
die deels gevormd wordt door de bijkomende ar-
beidsmarktmiddelen (artikel 39 octies van de nieu-
we financieringswet). Hiervan is 252 miljoen euro 
gelinkt aan de arbeidsmarktbevoegdheden. 

Naast deze twee dotaties dient men ook de ontvang-
sten uit de verkeersboetes mee te tellen om de reke-
ning te doen kloppen. Vanaf 2015 mag het Vlaams 
gewest de verkeersboetes innen op de gewestwe-
gen. Deze opbrengsten, die voor Vlaanderen ge-
raamd worden op 150 miljoen euro in 2015, moeten 
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samengeteld worden met de twee voorgaande do-
taties om te weten hoeveel bijkomende middelen 
Vlaanderen ontvangt voor de nieuwe arbeidsmarkt-
bevoegdheden. In tegenstelling tot de dotaties gaat 
het echter niet om een federale overdracht op basis 
van vooraf bepaalde parameters, maar om de ef-
fectieve inningen die in dat kader zullen gebeuren. 

Indien de drie financieringsbronnen opgeteld wor-
den, stellen we vast dat Vlaanderen voor 2300 mil-
joen euro nieuwe middelen of dotaties krijgt voor 
de arbeidsmarktbevoegdheden. Dit is 141 miljoen 
euro meer dan wat Vlaanderen nodig heeft om de 
bevoegdheden uit te voeren, althans op basis van 
de ramingen die gehanteerd werden bij opmaak 
van de nieuwe financieringswet (zie tabel 2). On-
danks het feit dat de totale middelen dus berekend 
werden op basis van 90% van de federale uitgaven, 
zou Vlaanderen meer middelen krijgen dan wat zij 
nodig heeft om het gevoerde arbeidsmarktbeleid in 
Vlaanderen verder uit te oefenen zoals voorheen. 

De reden hiervoor is dat de verdeelsleutels die ge-
hanteerd worden om de federale middelen te ver-
delen over de gewesten, niet gebaseerd zijn op het 
aandeel in de historische uitgaven maar op basis 
van verdeelsleutels die voor Vlaanderen relatief 
gunstig zijn. Voor de belangrijkste dotatie wordt 
vertrokken van het aandeel van Vlaanderen in de 
opbrengsten van de personenbelasting, dat mo-
menteel ongeveer 63% bedraagt en dus merkelijk 
hoger is dan het aandeel van Vlaanderen in de uit-
gaven bij ongewijzigd beleid. Ook wat de verkeers-
boetes betreft, gaat men ervan uit dat het aandeel 
van de geïnde boetes in Vlaanderen relatief hoog is 
(meer dan 70%). De verdeling van de middelen is 
dus relatief gunstig voor Vlaanderen. 

Het principe van de budgettaire neutraliteit betekent 
echter dat Vlaanderen voldoende middelen moet 
krijgen om de nieuwe bevoegdheden uit te oefenen 
op eenzelfde manier als de federale overheid dat 
voorheen deed, maar ook niet meer middelen mag 
krijgen dan dat. Om in 2015 tot een budgettair neu-
trale situatie te komen voor alle gewesten, wordt dit 
gecompenseerd door het overgangsmechanisme. 
Concreet wordt er 141 miljoen euro ingehouden 
op de Vlaamse dotaties, terwijl de andere gewesten 
een bijpassing krijgen van in totaal 141 miljoen euro 
opdat zij in 2015 de middelen ontvangen die over-
eenkomen met hun geraamde uitgaven.

Het gaat om een overgangsbedrag, aangezien deze 
correctie op termijn verdwijnt. De eerstvolgende 
tien jaren (2015-2024) zal deze overgangscorrectie 
nominaal constant blijven. De volgende jaren zal 
deze correctie telkens met tien procent afnemen, 
zodat er geen correctie meer is in 2035. Een ne-
gatieve overgangscorrectie, zoals voor Vlaanderen 
het geval is, betekent dus dat in de periode 2025-
2034 de arbeidsmarktmiddelen relatief sterk zullen 
toenemen. Door de vermindering van de negatieve 
overgangscorrectie nemen de middelen op jaarba-
sis immers met 14,1 miljoen euro toe.9

Conclusies en link met regeerakkoord

Door de bevoegdheidsoverdracht met betrekking 
tot het actief arbeidsmarktbeleid zijn de gewesten 
in belangrijke mate bevoegd geworden voor de ar-
beidsmarktmaatregelen. In budgettaire termen blijft 
de federale overheid nog de belangrijkste overheid, 
aangezien de algemene maatregelen, die budget-
tair zwaar doorwegen, nog federaal blijven. De op-
leidingsmaatregelen, de specifieke tewerkstellings-
stimuli en een belangrijk deel van de rechtstreekse 
jobcreatie worden een gewestelijke bevoegdheid.

De budgettaire neutraliteit die bij de nieuwe finan-
cieringswet nagestreefd werd, brengt met zich mee 
dat er voldoende middelen overgeheveld zullen 
worden naar Vlaanderen om de nieuwe bevoegd-
heden bij ongewijzigd beleid uit te oefenen. Hierbij 
zijn wel een aantal technische kanttekeningen te 
maken, met name de vraag of de raming die de 
onderhandelaars hanteerden wel volledig overeen-
stemt met de realiteit. Op basis van een eerste eigen 
raming van de Vlaamse administratie lijkt het dat de 
kans bestaat dat de raming voor 2015 een lichte 
onderschatting van de realiteit betreft. Indien men 
abstractie maakt van de saneringsinspanning die 
gevraagd wordt aan Vlaanderen en die dus zeker 
niet alleen betrekking heeft op de nieuwe arbeids-
marktbevoegdheden, is er echter geen sprake van 
dat Vlaanderen manifest onvoldoende middelen 
krijgt voor de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden.

Dat er op de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden 
toch een besparing moet gebeuren, heeft dus voor-
namelijk te maken met de globale saneringsin-
spanning die van Vlaanderen gevraagd wordt om 
vanaf 2015 een begroting in evenwicht te realiseren 



 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco l 4/2014 125

terwijl een deel van de middelen door de federale 
overheid ingehouden wordt. De logica van de fi-
nancieringswet houdt in dat deze saneringsinspan-
ning niet proportioneel ten laste gelegd moet wor-
den van de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden. 
Het is nog te vroeg om de exacte impact van de 
besparingsmaatregelen voor de nieuwe arbeids-
marktbevoegdheden aan te geven, maar uit de re-
geringsverklaring blijkt alvast dat de Vlaamse Re-
gering ook voor het arbeidsmarktbeleid een aantal 
besparingsmaatregelen zal nemen. 

Zo zal het doelgroepenbeleid meer gestroomlijnd 
worden en zich beperken tot drie categorieën: jon-
geren, 55-plussers en personen met een arbeidshan-
dicap. Het is momenteel nog niet duidelijk in welke 
mate er hierdoor een besparing gerealiseerd zal wor-
den en in welke mate het gaat om een verschuiving 
van de middelen binnen het doelgroepenbeleid. 

Een tweede aangekondigde maatregel bestaat erin 
om ongeveer 5% te besparen op de gesubsidieerde 
contractuelen van de lokale besturen. Dit zou een 
besparing kunnen opleveren van ongeveer 15 mil-
joen euro.

Ten slotte zou er ook binnen de thematische ver-
loven (loopbaanonderbreking) een stroomlijning 
plaatsvinden die eveneens zou leiden tot minder 
uitgaven. Ook hier is het nog niet duidelijk wat 
de concrete uitvoeringsmodaliteiten zullen zijn en 
welke budgettaire impact dit zal hebben. 

Axel Mathot 
Katrijn Vanderweyden 
SERV

Noten
1. Het gaat om werklozen, tewerkgestelde personen die het 

risico lopen onvrijwillig hun baan te verliezen en inactieve 
personen die willen intreden op de arbeidsmarkt. 

2. Voor meer methodologische achtergrondinformatie verwij-
zen we naar Mathot (2013).

3. Voor een meer volledig overzicht van de bevoegdheids-
overdracht verwijzen we naar Simar (2013), Van Leuven 
(2014) en Gerard en Van Der Beken (2014).

4. Zie www.be2020.eu.

5. In deze tabel houden we geen rekening met de fiscale uit-
gaven voor dienstencheques (ongeveer 200 miljoen euro), 
noch met de subsidie die Vlaanderen momenteel al ont-
vangt voor de gesubsidieerde contractuelen. In het eerste 
geval omdat deze formeel gezien deel uitmaken van het 
luik ‘fiscale uitgaven’ in plaats van arbeidsmarktbeleid en 
in het tweede geval omdat het niet gaat om bijkomende 
middelen maar om een gewijzigde financieringsbron.

6. Deze beperking tot 90% van de federale uitgaven ziet er 
op het eerste gezicht een besparing uit, maar zeker voor 
de eerste jaren moet dit genuanceerd worden. De reden 
voor deze beperking heeft eerder te maken met de globale 
evenwichten die bereikt moesten worden door de onder-
handelaars in het kader van de budgettaire neutraliteit. 
Concreet moet deze vermindering van middelen samen ge-
zien worden met de uitbreiding van de fiscale autonomie: 
door de inperking van de arbeidsmarktdotatie kon er een 
grotere fiscale autonomie (meer middelen uit opcentie-
men) toegekend worden aan de gewesten.

7. Nieuwe financieringswet, artikel 2 bis spreekt van “De 
ontvangsten van de onmiddellijke inningen, de minnelijke 
schikkingen en de strafrechtelijke boeten en de strafrech-
telijke verrichtingen die verband houden met de inbreuken 
op de reglementering inzake verkeersveiligheid…” of kort-
weg de verkeersboetes.

8. Het is van deze dotatie dat de globale saneringsbijdrage 
van het Vlaams gewest wordt ingehouden (524 miljoen 
euro).

9. Het SERV-advies van juli 2014 bevat in bijlage een meer 
gedetailleerde technische beschrijving van de nieuwe mid-
delenstromen voor het arbeidsmarktbeleid.
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