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Verlenging en kwaliteit van de 
loopbanen: het verslag 2017 van de 
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. (2017). Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit 
van de loopbanen. Brussel.

gelden. Ook in de toekomst moet 
zeker nog in het bijzonder op die 
groep worden ingezet, maar voort-
aan moet de totale beroepsloop-
baan worden bestreken via alge-
mene beleidsmaatregelen inzake 
levenslang leren, het groeiprofiel 
van de lonen, gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt, enzovoort. Proble-

men gelinkt aan de productiviteit, arbeidskosten, 
gezondheid, motivatie, enzovoort ontstaan immers 
lang vóór het bereiken van welke leeftijdsgrens dan 
ook, ongeacht of die nu op 50, 55 of 60 jaar be-
paald is.

In de analyses wordt de Belgische situatie (en indien 
mogelijk die van de gewesten) systematisch verge-
leken met die in de buurlanden en in de noordse 
landen. Die laatstgenoemde werden in aanmerking 
genomen wegens de uitstekende resultaten die ze 
kunnen voorleggen en omdat hun levensstandaard 
en hun sociale bescherming minstens vergelijkbaar 
zijn met die in België. Het is zaak uit die buitenland-
se analyses en ervaringen nuttige lessen te trekken 
voor de herziening van onze visie op de beroeps-
loopbaan tegen de achtergrond van de vergrijzing, 
een verschijnsel dat niet los kan worden gezien van 
belangrijke mutaties, zoals de mondialisering en de 
digitalisering van de economie. Om die uitdagin-
gen aan te gaan, mogen alle oplossingen niet en-
kel van de overheid uitgaan. Het maatschappelijk 

Door de vergrijzing krijgt onze samenleving af te 
rekenen met diverse uitdagingen. De aandacht van 
de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) 
gaat uit naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt, die 
nauw samenhangen met de economische ontwik-
kelingen en de sociale bescherming. Werk is im-
mers een belangrijke determinant van het vermo-
gen van een economie om waarde te creëren en het 
grootste gedeelte van de financiering van de sociale 
zekerheid berust erop. Door de veroudering van de 
bevolking moeten de lasten van een toenemende 
afhankelijke bevolking worden gedragen door een 
kleinere groep actieven. Ceteris paribus moet, om 
het hoofd te bieden aan de verwachte inkrimping 
van het arbeidsaanbod, zowel de participatie van 
alle groepen van de bevolking op arbeidsleeftijd 
als de effectieve pensioenleeftijd worden verhoogd.

Wat de 50-plussers betreft, begint het sinds ver-
schillende jaren in België ingezette beleid vruch-
ten af te werpen, maar ons land kan nog lang niet 
soortgelijke werkgelegenheidsgraden voorleggen 
als de noordse landen, die ter zake als referentie 

Het verslag 2017 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

biedt een globale analyse van de beroepsloopbaan en belicht de 

verantwoordelijkheden van de werknemers, de werkgevers en de 

overheid. De problematieken inzake leeftijd (jongeren versus ou-

deren), opleiding (initiële versus voortgezette), bezoldigingen 

(groeiprofiel gedurende de loopbaan) en kwaliteit van de arbeid 

komen aan de orde.
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middenveld en de sociale partners in het bijzonder 
moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van 
een nieuw economisch en sociaal model.

De participatiegraad opvoeren en de 
loopbanen verlengen

Aan de hand van een statistisch overzicht van de be-
roepsloopbanen in België en in de referentielanden 
blijkt dat er nog heel wat groeimarge is. In België 
bedraagt de participatiegraad van de 15- tot 64-jari-
gen 67,6%. Zulks is veel lager dan in Zweden, dat 
van de landen waarmee wordt vergeleken de hoog-
ste participatiegraad laat optekenen, namelijk 82,1%.

Voor de 20- tot 24-jarigen scoort Nederland het 
hoogst. Het verschil in werkzaamheidsgraad met 
België is aanzienlijk. In 2016 bedroeg die graad 
39% in België, tegen 62% in Nederland. Dat komt 
doordat in ons land zeer weinig jongeren studies 
met werk combineren (7% tegenover 58% in Neder-
land). Niettemin blijft het aantal jongeren dat werkt 
en hoger onderwijs volgt voortdurend stijgen, met 
name als gevolg van de versoepeling van de re-
gelgeving inzake studentenarbeid. Meer specifiek 
stimuleert het tellen van studentenarbeid in uren 
veeleer dan in dagen een regelmatiger activiteit ge-
durende het gehele jaar, wat toelaat om de behoef-
ten van de werkgevers en de beschikbaarheid van 
de studenten beter op elkaar af te stemmen.

Voor de middelste leeftijdsgroep, de 25- tot 54-jari-
gen, ligt het aandeel actieven in België in de buurt 
van dat van de beste performers, namelijk 85% 
(91% in Zweden). De arbeidsmarktparticipatie van 
de 55- tot 64-jarigen slaat daarentegen in ons land 
een slecht figuur. Die groep telt maar 48% actieven, 
terwijl in Zweden nog 80% in die groep actief is. 
Dat heeft te maken met de gevolgen van het beleid 
in de jaren zeventig en tachtig, toen vervroegde uit-
tredingen uit de arbeidsmarkt werden aangemoe-
digd om de massale werkloosheid te bestrijden. In 
Zweden werden sinds de jaren negentig de nodige 
maatregelen genomen om de uittredingsmogelijk-
heden af te bouwen en de wettelijke pensioenleef-
tijd op te trekken. In België werden soortgelijke 
maatregelen pas later ingevoerd, omstreeks het jaar 
2000. Ze hebben reeds bijgedragen aan het optrek-
ken van de werkzaamheidsgraad van de 55-plus-
sers met nagenoeg 20 procentpunten. De recente 

hervormingen in België om alle vervroegde uittre-
dingsmogelijkheden geleidelijk definitief op te hef-
fen, zouden die toename moeten verstevigen.

Het is nu zaak de voorwaarden te creëren om de-
genen die al een baan hebben langer aan het werk 
te houden. Opleiding is een sleutelfactor om de in-
zetbaarheid van de werknemers te vrijwaren en te 
beantwoorden aan de toegenomen vereisten van 
de arbeidsmarkt. Bovendien stijgt het aantal beroe-
pen waarvoor hoge vaardigheden nodig zijn voort-
durend.

Opleiding is de voornaamste hefboom 
om de participatie te verhogen

De basisopleiding

In België, net als in de andere beschouwde landen, 
neemt het scholingsniveau van de bevolking ge-
staag toe. Het aandeel laaggeschoolden (met een 
diploma van hooguit lager secundair onderwijs) in 
de bevolking van 25 tot 64 jaar is sinds 2000 ge-
krompen van 42% tot 25%, terwijl dat van de af-
gestudeerden van het hoger onderwijs gestegen is 
van 27% tot 38%. Dat is een bemoedigende bevin-
ding, omdat het scholingsniveau een fundamentele 
impact heeft op de kans om aan het werk te zijn. 
Dat geldt in het bijzonder voor jongeren, die nog 
geen beroepservaring kunnen laten gelden.

Ondanks die positieve bevinding, vertoont het on-
derwijssysteem nog steeds een aantal zwakke pun-
ten. Inzake de gevolgde studierichtingen met name, 
kiezen te weinig jongeren voor wetenschappelijke 
richtingen, ingenieursstudies of IT. Dat is nog meer 
het geval voor vrouwen. Het zijn nochtans richtin-
gen die voorbereiden op goed betaalde en op de 
arbeidsmarkt zeer gewilde banen. De leerlingen van 
het secundair onderwijs moeten beter en zo vroeg 
mogelijk worden geïnformeerd over die kansen, 
teneinde ze te helpen bij het kiezen van hun stu-
dierichting. Volgens de PISA-enquête van de OESO, 
die mikt op jongeren van 15 jaar, vertoont ons on-
derwijssysteem bovendien een hoge onbillijkheids-
graad. Dat wordt toegeschreven aan de segmenta-
tie van de scholen, de te vroege studiekeuze van de 
leerlingen (tussen algemeen secundair onderwijs, 
technisch onderwijs of  beroepsonderwijs), maar 
eveneens aan het frequente zittenblijven.
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Alternerend leren, ten slotte, blijft onderbenut. Die 
methode biedt nochtans grote werkgelegenheids-
kansen en wordt dan ook meer en meer door de 
overheid en het bedrijfsleven aangemoedigd en on-
dersteund. Die leervorm wordt trouwens verruimd 
tot alle bedrijfstakken en scholingsniveaus. Het du-
aal leren blijft op dit ogenblik echter vaak nog een 
gedwongen keuze.

De gemeenschappen die bevoegd zijn voor onder-
wijs hebben ingrijpende hervormingen ten uitvoer 
gebracht om hun onderwijssysteem efficiënter en 
billijker te maken, via een langere verplichte ge-
meenschappelijke basis, een gepersonaliseerd bij-
sturend beleid voor leerlingen met moeilijkheden, 
de beperking van het zittenblijven en een reorgani-
satie van het alternerend leren. De effecten hiervan 
zullen pas binnen verscheidene jaren echt kunnen 
worden beoordeeld, wanneer de eerste generaties 
leerlingen die ermee te maken hebben gehad, van 
school af gaan.

De permanente opleiding

Opleiding is een voortdurend proces. Uit een in-
ternationale vergelijking is gebleken dat de graad 
van deelname van volwassenen (25-64 jaar) aan 
opleidingen in België in 2016 het laagst was van de 
onderzochte landen (7%) en heel wat lager dan de 
in de Scandinavische landen opgetekende niveaus 
(nagenoeg 30% in Zweden). Sommige groepen zijn 
bijzonder ondervertegenwoordigd. Gemiddeld na-
men minder dan 4% van de werknemers van 55 
jaar en ouder deel aan een opleiding. Dat zou hen 
nochtans in staat stellen hun inzetbaarheid in stand 
te houden en zou eventueel hun omscholing tot 
door de werkgevers gewilde beroepen of functies 
vergemakkelijken. De graad van deelname van 
laaggeschoolden aan opleidingen ligt ook bedui-
dend onder het gemiddelde en is vier keer lager 
dan voor hooggeschoolden (2,8% tegen 11,5%). 
Laaggeschoolden zouden er nochtans a priori heel 
veel baat bij kunnen hebben, teneinde de tekortko-
mingen van hun initiële opleiding te ondervangen 
en hun vaardigheden af te stemmen op de vereis-
ten van de arbeidsmarkt.

Levenslang leren behoort tot de gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid van werknemers, 
werkgevers en overheid. In dat kader moet bij de 

opleidingsdoelstellingen niet enkel rekening wor-
den gehouden met de behoeften op korte termijn, 
maar eveneens met de middellangetermijnperspec-
tieven. Opleiding moet tevens mikken op het ver-
werven van generieke vaardigheden (creativiteit, 
leren leren), die de betrokkenen in staat stellen zich 
aan de – met name technologische – veranderingen 
aan te passen.

Voor werknemers uit de private sector werd krach-
tens de wet ‘werkbaar en wendbaar werk’ een mi-
nimum van gemiddeld vijf opleidingsdagen inge-
voerd. Bij die bepaling is ermee rekening gehou-
den dat de opleidingsbehoeften kunnen verschillen 
naargelang de activiteiten en de werknemers. In 
2016 heeft de Expertengroep ‘Concurrentievermo-
gen en Werkgelegenheid’ (EGCW, 2016) een ver-
slag over de opleidingsinspanningen van de onder-
nemingen voorgelegd. Dat verslag omvatte, naast 
een analyse van de situatie, voorstellen om een 
kader te creëren dat bevorderlijk is voor de ont-
wikkeling en de veralgemening van de toegang tot 
permanente opleiding. Een van de mogelijkheden 
is het opzetten van een individuele opleidingsre-
kening om de toegang tot permanente opleiding 
te waarborgen. Die opleidingsrekening zou stroken 
met het concept loopbaanrekening, waarin een 
lijst van de beroepservaringen, een portfolio van 
de vaardigheden en talenten, een individuele op-
leidingsrekening en een gepersonaliseerd ontwik-
kelingsplan zouden worden opgenomen.

Opleidingen voor werkzoekenden

Werkzoekenden genieten reeds ruimschoots toe-
gang tot opleiding via de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling. Die opleidingen zijn in hoge 
mate gericht op knelpuntberoepen. In de noordse 
landen en Nederland wordt opleiding beschouwd 
als een noodzakelijk element in een herinschake-
lingstraject. Ze hangt samen met diverse soorten 
sociale uitkeringen (werkloosheid, maar ook leef-
loon, invaliditeit, enzovoort).

Een beter aanpasbare arbeidsmarkt

De versterking van de inzetbaarheid van de werk-
nemers is onontbeerlijk tegen een achtergrond 
waarin het begrip werkzekerheid grondig gewijzigd 
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is. Levenslang werken voor dezelfde werkgever is 
niet langer de norm. Thans is veranderen van werk-
gever, activiteit of beroepsstatuut vanzelfsprekend. 
Werkzekerheid wordt dan ook gedefinieerd als de 
mogelijkheid voor de werknemer om beroepsac-
tief te blijven door aan zijn loopbaan een nieuwe 
wending te geven wanneer hij zulks wenst of ertoe 
gedwongen wordt. Dat vermogen is fundamenteel, 
aangezien de kansen op transitie tussen banen 
steeds groter worden.

Inzake collectief ontslag is de Belgische wetge-
ving vrij strikt, in tegenstelling tot de noordse lan-
den. Deze relatief ongunstige positie weerspiegelt 
vooral de duur van de procedure, die overigens 
het onderwerp is van een voorstel tot hervorming, 
waarmee beoogd wordt de procedure te bespoedi-
gen, teneinde de werknemers sneller opnieuw te 
kunnen inschakelen door hen onverwijld outplace-
mentdiensten aan te bieden. In het kader van een 
herstructurering laat een outplacementprocedure 
toe de kansen van de werknemers om opnieuw 
werk te vinden te vergroten. In overeenstemming 
met die logica heeft de wetgever gevraagd dat de 
sociale partners het tegen eind 2018 eens zouden 
worden over een formule om een gedeelte van de 
ontslagvergoedingen, ook buiten de procedures 
inzake collectief ontslag, te kunnen aanwenden 
ter financiering van een activeringsprogramma ten 
gunste van de werknemer.

Uit de uitsplitsing van de overheidsuitgaven inzake 
activeringsbeleid blijkt dat de noordse landen een 
andere aanpak hanteren dan België. De noordse 
landen geven de voorkeur aan een beleid dat ge-
richt is op herinschakeling op de arbeidsmarkt. In 
België wordt een niet te verwaarlozen gedeelte 
van die uitgaven nog steeds besteed aan werkloos-
heidsuitkeringen en financiering van vervroegde 
uittredingsregelingen (in 2015 70% tegenover 31% 
in Zweden). Het Belgisch beleid was tot dusver 
vooral afgestemd op werkzekerheid eerder dan op 
de transitie naar werk. De indienstnemingsgraad, 
benaderd aan de hand van het percentage werkne-
mers van wie de duur van de werkgelegenheid bij 
de laatste werkgever minder dan een jaar bedraagt, 
is in de noordse landen de facto veel hoger. In De-
nemarken ligt hij twee keer hoger dan in België 
(21% tegenover 11%). Voor de 55- tot 64-jarigen is 
dat zelfs vier keer hoger (8% tegenover 2%). Bel-
gië gaat thans meer de richting van die aanpak uit. 

Door het beperken van de mogelijkheden tot het 
verkrijgen van vrijstelling, trekken steeds meer ca-
tegorieën van werkzoekenden profijt van het acti-
veringsbeleid. Dat is een zeer belangrijke ontwik-
keling, want heel wat wetenschappelijk onderzoek 
heeft immers de doeltreffendheid van activerings-
beleid, met name van een gepersonaliseerde be-
geleiding van minder gekwalificeerde werkzoeken-
den, aangetoond.

55-plussers aan het werk houden

Hoewel de Belgische 50-plussers verklaren dat hun 
verantwoordelijkheden overeenstemmen met hun 
competenties, dat hun werktempo bevredigend is 
en dat ze over voldoende autonomie beschikken, 
behoren ze, samen met de Franse 50-plussers, tot 
de werknemers die het vaakst aangeven dat ze niet 
in staat zijn dezelfde baan te blijven uitoefenen tot 
na de leeftijd van 60. Is er een verband met het feit 
dat het ook de landen zijn waar de effectieve pen-
sioenleeftijd het laagst is, namelijk in de buurt van 
60 jaar? In de landen die de pensioenleeftijd reeds 
lang geleden hebben opgetrokken, aanvaarden de 
mensen beter het idee om langer aan het werk te 
moeten blijven.

De mogelijkheden voor oudere werklozen om 
vervroegd het beroepsactieve leven te verlaten 
zullen tegen 2020 geleidelijk worden afgebouwd, 
terwijl ook de voorwaarden inzake toegang tot het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tegen 
dat jaar fors zullen worden aangescherpt. Dat zal 
bijdragen tot het verhogen van de werkzaamheids-
graad van de 55-plussers en tot het uitstellen van 
de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd. Dat be-
leid gaat gepaard met de mogelijkheid voor de 
werknemer om te kiezen voor een vlottere over-
gang van activiteit naar pensioen. Die responsabi-
lisering werkt door in het pensioenbedrag waarop 
de werknemer aanspraak kan maken. Zulks houdt 
in dat degenen die langer actief blijven, meer 
pensioenrechten zullen opbouwen en een hoger 
pensioen zullen ontvangen. Dat principe van actu-
ariële neutraliteit van de keuzes maakt het moge-
lijk regelingen inzake deeltijds pensioen te over-
wegen, die in de plaats zouden komen van het 
tijdskrediet voor ouderen, dat het beoogde doel 
om mensen langer aan het werk te houden, lijkt te 
hebben gemist.



152 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 2/2017

In de noordse landen is het bedrag van het wet-
telijk pensioen relatief gering. De zogeheten twee-
depijlerpensioenen, die mede gefinancierd worden 
door de werkgevers, spelen er een veel belangrij-
ker rol dan in ons land. Die gekapitaliseerde pen-
sioenfondsen zijn een aanvulling van het wettelijk 
pensioenstelsel, dat gezien wordt als een algemene 
maar minimale basis. Aangezien veel van die plan-
nen van het type ‘defined contributions’ zijn, zal 
een kortere beroepsloopbaan tot uiting komen in 
geringere pensioenrechten en een langere loop-
baan in meer pensioenrechten.

Loonontwikkeling gedurende de 
loopbaan

Vijfenvijftigplussers aan het werk houden of op-
nieuw aan het werk krijgen kan in sommige ge-
vallen moeilijker verlopen door het loonniveau 
waarop ze aanspraak kunnen maken. Vooral in 
België stijgen de lonen met de anciënniteit, in het 
bijzonder voor bedienden. Het loonverschil in ver-
gelijking met de nieuwkomers bedraagt ongeveer 
30% voor degenen met een anciënniteit tussen 10 
en 19 jaar. Aangezien door beroepservaring bijko-
mende nuttige competenties voor de uitoefening 
van de functie kunnen worden verworven, moet 
die duidelijk worden beloond. Het verloop van de 
bezoldiging moet evenwel gerelateerd blijven aan 
de productiviteit van de werknemers. Anciënniteit 
wordt vaak gebruikt als proxy, maar is een zeer 
onvolmaakt criterium.

In dat verband zouden de anciënniteitsgebon-
den modaliteiten voor loonsverhogingen kunnen 
worden herbekeken. Zulks impliceert niet nood-
zakelijkerwijs dat de loonstijging over de gehele 
loopbaan vermindert, maar wel dat de verdeling 
ervan beter wordt afgestemd op het verloop van 
de productiviteit van de werknemer, teneinde zijn 
inzetbaarheid te vrijwaren. Ceteris paribus kunnen 
loonsverhogingen immers het arbeidsaanbod be-
vorderen en de arbeidsvraag van de ondernemin-
gen afremmen.

Invaliditeit en zware beroepen

Wat betreft de kwaliteit van de arbeid, speelt de 
werkomgeving een belangrijke rol. Verscheidene 

risicofactoren kunnen het uitvoeren van een be-
roep gedurende de gehele loopbaan bemoeilijken. 
Volgens Eurofound is de fysieke werkomgeving 
in België niet minder veilig dan in de referentie-
landen en zijn oudere werknemers in België niet 
meer blootgesteld dan de andere leeftijdscatego-
rieën, veeleer het tegenovergestelde. Met betrek-
king tot de zware beroepen moet de problematiek 
in de eerste plaats worden bekeken uit preventief 
oogpunt. Dat moet leiden tot een herziening van 
de arbeidsvoorwaarden voor die functies, welke, 
indien mogelijk, moeten worden aangepast (de 
vorderingen inzake robotica kunnen innoverende 
oplossingen aanreiken) en tot het wijzigen van de 
arbeidsorganisatie teneinde de risico’s te verkleinen 
en de periode tijdens welke die functies worden 
uitgeoefend, te verkorten.

De werkomgeving kan niet verklaren waarom het 
aantal invaliden in België gestegen is, vooral in de 
categorie ouder dan 50 jaar. Invaliditeit mag noch-
tans niet worden beschouwd als een middel om de 
arbeidsmarkt te verlaten om andere redenen dan 
gezondheidsproblemen. De instroom in het stelsel 
wordt rigoureus gecontroleerd. In Nederland is al 
lang een ‘gatekeeper’-protocol, ingevoerd. Daarin 
worden de acties bepaald die de werkgever en 
de werknemer, in samenwerking met de arbeids-
geneesheer, moeten ondernemen om uitkeringen 
te kunnen genieten. Door die regeling wordt een 
snellere re-integratie op de werkpost mogelijk en 
wordt de instroom in de invaliditeit vermeden. De 
parameters van de ziekte- en invaliditeitsverze-
kering (vervangingsratio, uitkeringsduur) moeten 
worden bepaald in het licht van die welke in an-
dere regelingen gelden, teneinde invaliditeitsvallen 
te vermijden.

In zijn verslag 2014 pleitte de Raad voor het ver-
meerderen van de prikkels tot werkhervatting, in-
dien zulks medisch mogelijk is. De recentelijk door 
de regering genomen maatregelen liggen in de lijn 
van de door de Raad geformuleerde aanbevelin-
gen. De overheidsdiensten voor arbeidsbemid-
deling hebben al met beperkt succes een aange-
paste begeleiding opgezet om werkzoekenden die 
chronisch ziek of invalide zijn te helpen bij hun 
herinschakeling op de arbeidsmarkt. Die personen 
moeten een beroepsactiviteit vlot, in aangepaste 
omstandigheden en op geleidelijke wijze kun-
nen aanvatten of hervatten, via een regeling zoals 
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deeltijdwerk om medische redenen. Die maatrege-
len mogen de lasten voor de werkgevers echter niet 
verzwaren.

Besluit

Teneinde de arbeidsmarktparticipatie van alle be-
volkingsgroepen te verbeteren en te zorgen voor 
de verlenging en de kwaliteit van de loopbanen, 
moet bijzondere aandacht worden besteed aan be-
paalde aspecten van de werking van de arbeids-
markt. Het betreft met name de flexibiliteit, de mo-
biliteit, de deelname aan permanente opleiding en 
de bestrijding van discriminatie. Tal van hervormin-
gen werden recentelijk opgezet. Sommige ervan 
sorteren al effect. Die maatregelen moeten worden 
voortgezet. Tevens moet men nieuwe initiatieven 

durven nemen, zoals die welke door de Raad wor-
den voorgesteld.

Marcia De Wachter 
Philippe Delhez 
Maud Nautet 
Yves Saks 
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
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