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Abstract 

Deze working paper belicht drie aspecten van de dynamiek op de arbeidsmarkt in de periode van crisis en 
herstel 2008-2010: ten eerste de ‘externe’ aanpassing van het arbeidsvolume door de creatie en destructie 
van jobs; dit zorgde voor een versnelde verschuiving van voltijdse industriële banen naar deeltijdse jobs in 
de private en publieke diensten; ten tweede het toenemend belang van uitzendarbeid als instrument om in te 
spelen op een stijging of daling van de productie; en ten derde de sterke aanpassing van het ‘interne’ ar-
beidsvolume door het gebruik van stelsels van arbeidsduurvermindering. Hoewel als tijdelijke maatregelen 
bedoeld, werden de arbeidstijden na de crisis slechts traag en gedeeltelijk hersteld. De cumulatie van deze 
evoluties leidde tot een forse daling van het totale arbeidsvolume met 38 000 voltijdse equivalenten in de 
periode 2008-2010. 
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Samenvatting 

De Belgische werkgelegenheid hield uitzonderlijk goed stand tijdens de crisis van 2008-2009. Ondanks de 
ernst van de recessie was de daling van het aantal arbeidsplaatsen zeer beperkt en herstelde de werkgele-
genheid na de crisis snel. Achter deze schijnbare stabiliteit ging echter een turbulente arbeidsmarkt schuil: in 
bepaalde delen van de economie gingen tienduizenden arbeidsplaatsen verloren, terwijl elders aan een 
hoog tempo jobs werden gecreëerd. Ondernemingen die werden geconfronteerd met een verminderde vraag 
pasten het arbeidsvolume aan door gebruik te maken van diverse flexibiliteitsinstrumenten. Zo werden 
uitzendjobs in groten getale geschrapt en werd de gemiddelde werktijd van werknemers drastisch vermin-
derd. Dezelfde instrumenten lieten ondernemingen ook toe om bij de heropleving van de activiteit personeel 
onmiddellijk opnieuw in te zetten zonder omslachtige ontslag- en aanwervingsprocedures. 

Zoals uit macro-economische analyses is gebleken weerspiegelde de evolutie van de werkgelegenheid 
tijdens de crisis het sterk uiteenlopende verloop van de bedrijvigheid in de verschillende sectoren (De Mulder 
& Druant, 2011). In de industrie, waar de toegevoegde waarde in 2009 verminderde met 9,7%, daalde het 
aantal arbeidsplaatsen sterk. De meest exportgevoelige sectoren kenden hierbij de sterkste terugval. In de 
bouwnijverheid en de private marktdiensten (handel, horeca, financiële sector) liep de activiteit veel minder 
sterk terug (-4%). Het verlies aan arbeidsplaatsen was hier beperkter. Enkel in een aantal private en 
publieke dienstensectoren, zoals de dienstencheque-activiteiten en het onderwijs, bleef de werkgelegenheid 
toenemen. 

Macro-economische gegevens geven echter geen beeld van de onderliggende dynamiek op de arbeids-
markt: op welke manier pasten bedrijven die geconfronteerd werden met een scherpe daling van de vraag 
naar hun producten of diensten hun personeelsbestand aan? Zijn deze middelen dezelfde als tijdens de 
vorige crisis? Waarin verschillen de  oude jobs die verloren gingen van de nieuwe die werden gecreëerd? De 
data van het DynaM-project laten toe een meer gedetailleerd beeld te schetsen van de veranderingen 
waarmee werkgevers en werknemers tijdens de voorbije recessie werden geconfronteerd. Deze working 
paper belicht drie aspecten van de dynamiek op de arbeidsmarkt in de periode van crisis en herstel: ten 
eerste de ‘externe’ aanpassing van het arbeidsvolume door de creatie en destructie van jobs; dit zorgde voor 
een versnelde verschuiving van voltijdse industriële banen naar deeltijdse jobs in de private en publieke 
diensten; ten tweede het toenemend belang van uitzendarbeid als instrument om in te spelen op een stijging 
of daling van de productie; en ten derde de sterke aanpassing van het ‘interne’ arbeidsvolume door het 
gebruik van stelsels van arbeidsduurvermindering. Hoewel als tijdelijke maatregelen bedoeld, werden de 
arbeidstijden na de crisis slechts traag en gedeeltelijk hersteld. De cumulatie van deze evoluties leidde tot 
een forse daling van het totale arbeidsvolume met 38 000 voltijdse equivalenten in de periode 2008-2010. 

Als eerste reactie op de dalende vraag naar goederen en diensten tijdens de crisis verminderden werk-
gevers in België het aantal gepresteerde uren van hun werknemers. Ze maakten hierbij in hoge mate 
gebruik van stelsels van tijdelijke arbeidsduurvermindering. Dergelijke instrumenten laten toe het arbeids-
volume vlot aan te passen aan de verminderde vraag zonder personeel te ontslaan. Het meest populaire 
instrument, de economische werkloosheid, ondersteunde op het hoogtepunt van de crisis het equivalent van 
60 000 voltijds werkenden. Hoewel ook in andere Europese landen vergelijkbare stelsels van arbeidsduur-
vermindering werden toegepast, lag het gebruik ervan nergens zo hoog als in België. De analyse laat zien 
dat deze maatregelen zich concentreerden in een beperkt aantal exportgevoelige industriële sectoren zoals 
de metaalsector, de auto-industrie, de textiel en kleding en de hout- en papierindustrie waar het arbeids-
volume sterk verminderde in antwoord op de scherpe daling van de buitenlandse vraag. Uitschieters zijn de 
metaal- en de auto-industrie waar de vermindering van de arbeidsduur in 2009 resulteerde in een daling van 
het arbeidsvolume met 18 000 voltijdse equivalenten (-9,6%). Andere bedrijven, vooral in de tertiaire sector, 
deden veel minder een beroep op deze mogelijkheden. Enerzijds werden deze sectoren slechts beperkt of 
indirect getroffen door de instorting van de mondiale vraag waardoor een neerwaartse aanpassing van het 
arbeidsvolume zich minder sterk opdrong. De impact van de crisis vertaalde zich daar voornamelijk in het 
rechtstreeks verlies van arbeidsplaatsen. Het feit dat stelsels van arbeidsduurvermindering veel minder toe-
gankelijk zijn voor bedienden vormt een gedeeltelijke verklaring hiervoor.  

Opmerkelijk is dat toen de economische activiteit hernam in 2010, de gemiddelde arbeidsduur van werk-
nemers slechts gedeeltelijk werd hersteld. Verklaring hiervoor is onder meer dat het peil van economische 
werkloosheid hoog bleef: zo ondersteunde het stelsel medio 2011 nog steeds het equivalent van 20 000 
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voltijdse arbeidskrachten. Ook hierin wijkt België af van andere landen. Het wijst erop dat deze tijdelijk 
bedoelde maatregelen door sommige werkgevers als een permanent flexibiliteitsinstrument worden gebruikt. 

Naast arbeidsduurvermindering nam ook het belang van uitzendarbeid als instrument om flexibel in te spelen 
op schommelingen in de vraag sterk toe. De mate waarin de uitzendsector de voorbije crisis opving was veel 
groter dan tijdens de vorige recessie van 2001. Twee factoren kunnen deze evolutie verklaren. Ten eerste 
verschilde de voorbije crisis van de vorige door de snelheid en hevigheid waarmee vooral de exportgerichte 
industrietakken werden getroffen. De industrie is traditioneel een belangrijke gebruiker van uitzendarbeid. 
Een tweede en meer structurele verklaring is het groeiend aandeel van uitzendarbeid in de Belgische werk-
gelegenheid. Een aanzienlijk deel van de vermindering van het totale arbeidsvolume in België werd in 2009 
gerealiseerd door uitzendcontracten niet te verlengen; hierdoor gingen in de sector 29 000 voltijdse equiva-
lenten verloren. Omgekeerd verliepen in het jaar van herstel veel nieuwe aanwervingen via de uitzendsector 
waardoor de uitzendactiviteit opnieuw toenam met 14 000 voltijdse equivalenten. Naast uitzendarbeid 
maakten werkgevers tijdens de crisis ook ruim gebruik van tijdelijke contracten om in te spelen op de wijzi-
gingen in de vraag. De beschikbare bron laat echter niet toe om deze gegevens te vergelijken met vorige 
recessieperioden. 

Als we de uitzendjobs buiten beschouwing laten daalde het aantal loontrekkende arbeidsplaatsen tijdens de 
crisis slechts met 2 700 jobs. Het herstel volgde snel met een bescheiden groei van de werkgelegenheid in 
2010. Dit relatief stabiele niveau van de werkgelegenheid verbergt echter de gelijktijdige creatie en destruc-
tie van enkele honderdduizenden banen in bedrijven en sectoren: vooral in de industrie, de ICT en de finan-
ciële sector werden veel arbeidsplaatsen vernietigd terwijl in andere delen van de economie, zoals de 
dienstencheque-activiteiten en de gezondheidszorg, aan een hoog tempo bijkomende arbeidsplaatsen 
werden gecreëerd. Op die manier versnelde de crisis de afbouw van voltijdse, veelal industriële jobs ten 
gunste van deeltijdse banen en contracten van kortere duur in de dienstensector. 

Over de periode 2008-2010 beschouwd leidden bovenstaande evoluties tot een krimp van het totale 
arbeidsvolume dat loontrekkenden presteerden, ondanks het feit dat het aantal arbeidsplaatsen toenam. Er 
waren met andere woorden meer werknemers voor minder werk. Gemiddeld genomen daalde de arbeids-
duur van de Belgische loontrekkenden met 1,4 procentpunt. Bovendien herstelde het arbeidsvolume veel 
trager dan het aantal jobs: het duurde tot 2011 voor er opnieuw evenveel uren gewerkt werden als voor de 
crisis. Het huidige peil van de gemiddelde arbeidsduur blijft daardoor ruim 1 procentpunt onder het niveau 
van de laatste 15 jaar.  
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Inleiding 

De Belgische arbeidsmarkt hield uitzonderlijk goed stand tijdens de crisis van 2008-2009. Ondanks de ernst 
van de recessie - de zwaarste terugval in de economische activiteit sinds de Tweede Wereldoorlog - was de 
daling van de werkgelegenheid zeer beperkt en herstelde de arbeidsmarkt na de crisis opmerkelijk snel. In 
de eerste helft van 2009 bereikte de economische activiteit een dieptepunt: het bbp lag toen 3,9% lager lag 
dan het jaar voordien. De arbeidsmarkt reageerde zoals gewoonlijk met vertraging en daalde het sterkst in 
de tweede helft van 2009. De terugval van de loontrekkende werkgelegenheid bedroeg echter slechts 0,8% 
ten opzichte van het jaar voordien, of een netto-daling van ongeveer 25 000 arbeidsplaatsen. Al in het eerste 
kwartaal van 2010 hernam de werkgelegenheid en medio 2010 bereikte het aantal werkenden opnieuw het 
niveau van voor de crisis. 

Achter deze schijnbare stabiliteit ging echter een turbulente arbeidsmarkt schuil. Zo gingen in heel wat 
bedrijven en sectoren jobs verloren, terwijl elders in volle crisis nieuwe arbeidsplaatsen werden gecreëerd. In 
eerdere DynaM-publicaties bespraken we dit dynamische proces van jobcreatie en –destructie (Geurts et al. 
2009, 2010). In het crisisjaar 2009 werden in België 215 000 bestaande arbeidsplaatsen vernietigd in 
krimpende ondernemingen en door stopzettingen; maar in hetzelfde jaar werden ook 189 000 nieuwe jobs 
gecreëerd door starters en groeiende bedrijven. In 2010 overtrof de jobcreatie (206 000) opnieuw de 
destructie van banen (173 000).1  

Een belangrijk deel van de jobdestructie tijdens de crisis gebeurde door uitzendjobs te schrappen. De uit-
zendsector ving zo een aanzienlijk deel van het verlies aan arbeidsplaatsen op. Omgekeerd gebeurden 
nieuwe aanwervingen in het jaar van herstel eveneens in sterke mate via de uitzendsector. De mate waarin 
deze flexibele arbeidsvorm de weerslag van de crisis opving was veel groter dan tijdens de vorige recessie 
van 2001. 

Naast de ‘externe’ creatie en destructie van jobs kan ook met eigen personeel flexibel worden ingespeeld op 
een af- of toename van de bedrijvigheid. In tegenstelling tot in sommige andere Europese landen gebeurt dit 
in België nauwelijks via loonaanpassingen, maar wel via een bijstelling van het aantal uren dat werknemers 
presteren. We noemen dit de ‘interne’ aanpassing van het arbeidsvolume. Instrumenten die werkgevers 
daartoe ter beschikking hebben zijn in de eerste plaats ‘natuurlijke’ middelen zoals de bijstelling van het 
aantal overuren of het opnemen van vakantiedagen. Wanneer de vermindering van de activiteit blijft 
aanhouden kunnen bedrijven gebruik maken van specifieke stelsels in de sociale zekerheid zoals tijdelijke 
werkloosheid of andere systemen van arbeidsduurvermindering. Het voordeel van deze stelsels is dat het 
arbeidvolume kan verminderd worden zonder personeel te ontslaan; bij een herneming van de activiteit zijn 
de betrokken werknemers opnieuw snel inzetbaar. De verschillende mogelijkheden waarover Belgische 
werkgevers beschikken om flexibele aanpassingen van het aantal gewerkte uren door te voeren wordt 
beschouwd als een van de redenen waarom onze arbeidsmarkt goed stand hield tijdens de crisis. Het liet 
bedrijven ook toe om na de crisis opnieuw snel te reageren op de aantrekkende vraag. 

Deze working paper gaat dieper in op de turbulentie achter de netto-werkgelegenheidsevolutie in de periode 
van crisis en herstel 2008-2010. We belichten drie aspecten in het bijzonder. Ten eerste geven we een 
overzicht van de verschuiving van werkgelegenheid die plaatsvond van bepaalde delen van de economie 
naar andere. Zo versnelde de crisis de afbouw van voltijdse, industriële jobs ten gunste van deeltijdse banen 
en contracten van kortere duur in de dienstensector. Ten tweede belichten we het toenemend belang van de 
uitzendarbeid als instrument om in te spelen op schommelingen in de vraag naar arbeid. Ten slotte brengen 
we de drastische vermindering van de arbeidsduur in kaart die welbepaalde sectoren doorvoerden in een 
reactie op de crisis; om deze cijfers in perspectief te plaatsten, vergelijken we het gebruik van tijdelijke 
werkloosheid en aanverwante stelsels in België met andere Europese landen. 

Deze working paper is grotendeels gebaseerd op data van het DynaM-project. Dit project is een tripartite 
samenwerking tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), HIVA-KU Leuven en Federgon. De data 
hebben betrekking op de periode tussen 30 juni 2008 en 30 juni 2010. De analyse beslaat daarmee het jaar 
van de recessie en het eerste jaar van herstel. De herstelperiode na de crisis zette zich verder in 2011, toen 

                                                      
1 Meest recente cijfers zie www.dynam-belgium.org  
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ook de werkgelegenheid verder bleef toenemen. Op het ogenblik van publicatie zijn deze meer recente 
gegevens nog niet beschikbaar. De lezer dient er dus rekening mee te houden dat de herstelperiode zoals 
beschreven in deze paper nog niet voltooid was. Waar andere bronnen worden gebruikt, belicht de tekst ook 
de meer recente ontwikkelingen.  
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1. Aanpassing van het arbeidsvolume 

Tijdens de crisis van 2008-2009 daalde het totaal aantal jobs in België nauwelijks. Dit stabiele netto-cijfer 
verbergt echter een aantal structurele verschuivingen op de arbeidsmarkt. Deze sectie start met de vast-
stelling dat het totale arbeidsvolume dat werknemers gezamenlijk presteren drastisch verminderde tijdens de 
crisis. De evolutie in België wordt vergeleken met die van de buurlanden. Vervolgens splitsen we de 
aanpassing van het arbeidsvolume op in drie componenten: de vermindering van het gemiddeld aantal 
gepresteerde uren van werknemers; de inzet van uitzendkrachten; de vernietiging en creatie van jobs. We 
bekijken het precieze aandeel van deze factoren en besluiten dat het grootste deel van de aanpassingen 
gebeurde via de eerste twee componenten. Na de crisis herstelde het totale arbeidsvolume slechts traag en 
gedeeltelijk. Dit leidde tot een daling van de gemiddelde arbeidsduur in België met 1,4% van een voltijdse 
job. 

1.1 Daling van het arbeidsvolume tijdens crisis en herstel 

België in Europa 

Vanwege de openheid van de Belgische economie trof de mondiale economische recessie van 2008-2009 
ons land bijzonder zwaar. Het bbp kende de sterkste inkrimping sinds de Tweede Wereldoorlog en lag op 
het dieptepunt van crisis 3,9% lager dan het jaar voordien. Ondanks de ernst van de neergang hield de 
Belgische werkgelegenheid (totaal aantal jobs) goed stand; wel uitte de crisis zich in een sterke inkrimping 
van het arbeidsvolume. Figuur 1 toont beide aspecten van deze evolutie. Terwijl het aantal loontrekkende 
arbeidsplaatsen in België tijdens de crisis slechts beperkt daalde (-0,8%) en al begin 2010 opnieuw toenam, 
liep het totaal aantal gewerkte uren sterk terug (-2,4%). Dit lage niveau bleef enkele kwartalen gehandhaafd 
en groeide nadien slechts traag opnieuw aan. Pas begin 2011 bereikte het arbeidsvolume opnieuw het 
niveau van voor de crisis, terwijl het aantal jobs al een half jaar eerder hersteld was. De Belgische arbeids-
markt ving de verminderde vraag tijdens de crisis dus veeleer op via een ‘interne’ aanpassing van het aantal 
gewerkte uren dan via een ‘externe’ daling van het aantal jobs. Gemiddeld genomen verminderde hierdoor 
het aantal gepresteerde uren per werkende. 

België volgt hiermee het patroon van Duitsland, waar deze tweeledige reactie van de arbeidsmarkt op de 
crisis nog meer uitgesproken was: ondanks de sterke terugval van het Duitse bbp bleef het aantal jobs 
nagenoeg op peil. De recessie werd er volledig opgevangen door een inkrimping van het arbeidsvolume dat 
met 5% daalde. Beleidsmakers zoeken de verklaring voor dit Duitse ‘jobwonder’ graag in het succes van het 
stelsel van ‘Kurzarbeit’ dat, net als de tijdelijke werkloosheid in België, bedrijven de kans gaf hun personeel 
tijdelijk minder te laten werken zonder hen te ontslaan. In deel 3 van deze working paper gaan we daar 
dieper op in. 

In onze twee andere buurlanden en het gemiddelde van de Eurozone2 zorgde de crisis wel voor een forse 
inkrimping van de loontrekkende werkgelegenheid. Dat leidde uiteraard tot een daling van het arbeidsvo-
lume. Tegelijk liep in deze landen ook het gemiddeld aantal gepresteerde uren per werkende terug, wat de 
inkrimping van het arbeidsvolume versterkte. In tegenstelling tot in België en Duitsland, waar de jobgroei na 
de crisis sterk hernam, groeit de werkgelegenheid in Frankrijk en Nederland slechts traag opnieuw aan en 
ligt het aantal arbeidsplaatsen in 2011 nog steeds 1% onder het niveau van voor de crisis; in het gemiddelde 
van de Eurozone bedraagt het verschil met het precrisisniveau zelfs 2%. 

                                                      
2 De Eurozone omvat volgende 17 landen: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, 

Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje. 
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Figuur 1 Evolutie van de arbeidsmarkt en het bbp tijdens de crisis en herstel (2008-2011); België en de 
buurlanden  

 

Bron: Eurostat, National Accounts 
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Structurele daling van de gemiddelde arbeidsduur 

Het feit dat werkgevers het arbeidsvolume flexibel konden aanpassen - mede dankzij stelsels van tijdelijke 
arbeidsduurvermindering - lijkt een van de verklaringen waarom de arbeidsmarkt in België en Duitsland goed 
stand hield tijdens de crisis. Bedrijven lieten hun werknemers tijdelijk minder uren presteren, maar behielden 
een parate arbeidsreserve om snel opnieuw te kunnen inzetten bij de eerste tekenen van heropleving. Tot 
op zekere hoogte kreeg deze arbeidsduurvermindering in België echter een meer langdurig karakter. Dit 
blijkt uit de evolutie van de gemiddelde arbeidsduur per werknemer (stippellijn in figuur 1). In het begin van 
de crisis volgde de gemiddelde arbeidsduur de inkrimping van het totale arbeidsvolume, maar vervolgens 
nestelde het zich op een lager niveau, ook toen het arbeidsvolume opnieuw toenam. Figuur 2 toont deze 
evolutie in een ruimer tijdsperspectief. 

Figuur 2 Evolutie van de gemiddelde arbeidsduur per werknemer (1e kwartaal 1995 = 100); België 1995-2011 

 

Bron: Eurostat, National Accounts 

De vorige sterke daling van de gemiddelde arbeidsduur in België dateert van de recessie van 2001. Ook 
toen werd arbeidsduurvermindering ingezet als wapen tegen de crisis. Deze volgde echter op een stevige 
toename tijdens de jaren van hoogconjunctuur die eraan voorafgingen. Met een daling van 0,4% van het bbp 
was de crisis bovendien veel milder dan de voorbije recessie. Hierdoor bleef de inkrimping van het arbeids-
volume al bij al beperkt. Aan het begin van de crisis van 2009 lag de gemiddelde arbeidsduur niet alleen op 
een lager niveau, ten gevolge van uitzonderlijke ernst van de recessie daalde het arbeidsvolume ook veel 
drastischer. Het herstel sinds begin 2010 blijft voorlopig onvoldoende om de daling te compenseren. Het 
huidige peil van de gemiddelde arbeidsduur blijft daardoor ruim 1 procentpunt onder het trendniveau van de 
voorbije 15 jaar.  

De crisis lijkt dus gezorgd te hebben voor een structurele daling van de gemiddelde arbeidsduur. Verschil-
lende trends kunnen deze evolutie verklaren: de tijdelijke bedoelde crisismaatregelen kregen gedeeltelijk 
een blijvend karakter en er vond een verschuiving plaats van voltijdse naar deeltijdse jobs. Ook contracten 
van kortere duur, waarbij een arbeidsplaats slechts een gedeelte van het kwartaal is ingevuld, kunnen de 
daling van de gemiddelde arbeidsduur mee verklaren. We belichten deze aspecten in het vervolg van deze 
paper. 
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1.2 Interne en externe aanpassing van het arbeidsvolume  

In antwoord op de verminderde vraag naar producten en diensten tijdens de crisis pasten bedrijven het ar-
beidsvolume neerwaarts aan. Figuur 1 suggereerde dat dit in hoge mate gebeurde door het bestaande per-
soneel minder te laten werken - bijvoorbeeld door het aantal overuren te verminderen of door een beroep te 
doen op tijdelijke werkloosheid - en dat bedrijven pas in tweede instantie overgingen tot het ontslag van 
werknemers. Hoe groot de impact was van deze ‘interne’ en ‘externe’ aanpassingen op het totale arbeids-
volume in België wordt voorgesteld in figuur 3. 

In het crisisjaar 2008-2009 verminderde het totaal aantal arbeidsuren dat loontrekkenden presteerden met 
2,4%. Uitgedrukt in voltijdse equivalenten (vte) komt dit overeen met een daling van 69 400 voltijdse jobs.3 
Figuur 3 splitst deze daling op in drie componenten: een vermindering van het arbeidsvolume door aanpas-
singen van de arbeidstijd van het eigen personeel (‘interne aanpassingen’), een daling van het arbeids-
volume gepresteerd door uitzendkrachten en ten slotte een vermindering doordat arbeidsplaatsen van vast 
of tijdelijk personeel verloren gingen (‘externe aanpassingen’). Uitzendarbeid wordt apart beschouwd omdat 
het bedrijven toelaat het aantal jobs te verminderen zonder eigen personeel te ontslaan. 

Figuur 3 Netto-verandering van het arbeidsvolume: drie componenten uitgedrukt in voltijdse equivalenten*; 
België 2008-2010 

 
*Arbeidsvolume van loontrekkenden (exclusief RSZPPO) 

Bron: RSZ en DynaM (Bewerking auteur) 

Bijna de helft van de daling van het arbeidsvolume tijdens de crisis (32 700 vte) is toe te schrijven aan het 
feit dat bedrijven het bestaande personeel minder lieten werken; nog eens 40% werd opgevangen door uit-
zendcontracten niet te verlengen; hierdoor gingen 29 000 voltijdse equivalenten verloren; slechts 11% van 
de krimp van het totale arbeidsvolume (7 700 vte) was te wijten aan de effectieve daling van het aantal ar-
beidsplaatsen voor werknemers met een vast of tijdelijk contract. 

                                                      
3 Het aantal voltijdse equivalenten in een onderneming wordt berekend als de som van de arbeidsprestaties van vol-

tijds en deeltijds werkenden ten opzichte van een (fictieve) voltijds werkende referentiepersoon in de onderneming. 
Meer uitleg zie methodologie. 
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Het jaar na de crisis pasten bedrijven het arbeidsvolume opnieuw in positieve zin aan: het personeel pres-
teerde weer meer uren (+14 300 vte), er werd opnieuw een beroep gedaan op uitzendarbeid (+14 000 vte), 
en bedrijven creëerden bijkomende arbeidsplaatsen (+3 300 vte). De toename in alle segmenten is echter 
veel beperkter dan de daling tijdens het crisisjaar. 
 
We komen tot twee voorlopige conclusies: in antwoord op de crisis werd het arbeidsvolume in België in 
hoge mate aangepast via interne aanpassingen van de arbeidsduur en de inzet van uitzendkrachten. 
In het licht van de uitzonderlijke productiedaling tijdens de voorbije recessie vormden deze flexibiliteits-
instrumenten een belangrijke buffer tegen het verlies van arbeidsplaatsen; bovendien liet het bedrijven toe 
om bij een heropleving van de activiteit personeel onmiddellijk opnieuw in te zetten zonder omslachtige 
ontslag- en aanwervingsprocedures. Of deze instrumenten ook een gunstige impact hebben op het behoud 
en de creatie van werkgelegenheid op langere termijn is een vraag waar we in deel 3 kort op ingaan. 
 
Een tweede vaststelling is dat de groei van het arbeidsvolume in het eerste jaar van herstel slechts de 
helft van de daling tijdens de crisis kon goedmaken. De evolutie van de Belgische arbeidsmarkt in de 
periode 2008-2010 is dus veel minder gunstig dan de netto-cijfers van de werkgelegenheid laten vermoeden. 
Het jobverlies was al in 2010 ruimschoots gecompenseerd (Figuur 1), maar er werd een minder groot 
arbeidsvolume gepresteerd dan voor de crisis. Hiervoor zijn er drie verklaringen: het ‘interne’ arbeidsvolume 
binnen bedrijven lag in 2010 lager dan voor de crisis (-18 400 vte), er werden minder uitzenduren gepres-
teerd (-14 900 vte) en bovendien waren de nieuwe jobs die tussen 2008 en 2010 werden gecreëerd kleiner 
dan de oude die verloren gingen, wat verder bijdroeg tot een daling van het arbeidsvolume (-4 400 vte). Pas 
in 2011 bereikte het arbeidsvolume opnieuw het niveau van voor de crisis (Figuur 1). 

Tijdelijke contracten 

Een belangrijke kanttekening bij deze gegevens is dat de gebruikte bron niet toelaat de loontrekkende werk-
gelegenheid in te delen in vaste en tijdelijke contracten. Men kan vermoeden dat werkgevers naast uitzend-
arbeid ook gebruikmaken van tijdelijke contracten om in te spelen op veranderingen in de vraag. Tabel 1 
geeft een gedeeltelijk beeld van deze evoluties op basis van de Sociale Balans. De gegevens hebben enkel 
betrekking op een beperkte populatie ondernemingen: vooral kleinere ondernemingen en publieke organisa-
ties zijn slecht of niet vertegenwoordigd. Meer beslaan de gegevens in tabel 1 betrekking 40% van het totaal 
aantal voltijdse equivalenten gepresteerd door loontrekkenden.  

Tabel 1 Uitsplitsing van de in vte uitgedrukte werkgelegenheid in de ondernemingen die een volledig 
schema neerleggen 

 2008-2009 2009-2010 

 Personeels-
bestand 2009 

Evolutie t.o.v. 2008 Personeels-
bestand 2010 

Evolutie t.o.v. 2009 

n % n % 

Totaal 1 015 100 -23 600 -2.3 1 133 000 +6 400 +0.6 

- Overeenkomst van onbepaalde duur 971 200 -16 300 -1.6 1 079 600 +3 900 +0.4 

- Tijdelijke overeenkomst 43 900 -7 300 -14.3 53 500 +2 500 +5.0 

 
Bron: Nationale Bank van België: Heuse P. & Zimmer H. (2010, 2011) 

De gegevens bevestigen niettemin dat werkgevers naast uitzendarbeid ook ruim gebruik maken van tijdelijke 
contracten om in te spelen op de wijzigingen in de vraag. Heuse & Zimmer (2010, 2011) beschrijven dat 
tussen 2008 en 2009 een aanzienlijk aantal tijdelijke overeenkomsten niet werden verlengd als gevolg van 
de inkrimping van de bedrijvigheid. Hierdoor daalde het aantal tijdelijke contracten in de betreffende popula-
tie met 14,3%. Ook het aantal vaste contracten daalde, maar slechts met 1,6%. Vooral de nieuwe aanwer-
vingen van vast  personeel liepen fors terug. Tussen 2009 en 2010 zette een omgekeerde beweging in: het 
aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten steeg relatief sterk (+5%), terwijl aantal arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde duur slechts beperkt toenam (+0.4%). 
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Figuur 3 geeft de netto-evoluties van de verschillende componenten van het arbeidsvolume; deze zijn echter 
het saldo van veel grotere onderliggende bewegingen op het niveau van de individuele ondernemingen. In 
elke periode zijn er immers bedrijven waar het interne arbeidsvolume vermindert en andere waar het 
toeneemt; uitzendjobs worden geschrapt en gecreëerd; en bovenal worden onafgebroken nieuwe jobs 
gecreëerd en bestaande vernietigd. De netto-evoluties verhullen met andere woorden de werkelijke verande-
ringen waar bedrijven en werknemers mee worden geconfronteerd.4 We spitsen de analyse daarom toe op 
het niveau van de individuele ondernemingen en geven in tabel 2 de bruto-bewegingen achter figuur 3. 

Tabel 2 Bruto-verandering van het arbeidsvolume*: drie componenten uitgedrukt in voltijdse equivalenten; 
België 2008-2010 

 2008-2009 2009-2010 

 Toename Afname Netto-
evolutie 

       Toename Afname Netto-
evolutie 

Totale aanpassing arbeidsvolume (in vte) +201 100 -270 500 -69 400 +229 900 -198 200 +31 600 
- Intern arbeidsvolume +59 500 -92 200 -32 700 +76 200 -61 900 +14 300 
- Uitzendarbeid +3 100 -32 100 -29 000 +19 300 -5 300 +14 000 
- Jobs excl. uitzendarbeid +138 500 -146 200 -7 700 +134 400 -131 100 +3300 

Jobs excl. uitzendarbeid (in aantallen) +185 400 -188 100 -2 700 +185 300 -170 600 +14 800 

Gemiddelde arbeidsduur (in % van 1 vte) 75% 78%   72% 77%   

* Arbeidsvolume van loontrekkenden (exclusief RSZPPO) 

Bron: RSZ en DynaM (Bewerking auteur) 

De bruto-stromen van het interne arbeidsvolume zijn groot: het is de som van vele kleine veranderingen in 
het gemiddeld aantal gewerkte uren per werknemer binnen bedrijven. In het crisisjaar kwam hierbij het 
massaal gebruik van tijdelijke maatregelen van arbeidsduurvermindering in bepaalde sectoren: daardoor 
was de krimp van het interne arbeidsvolume in bedrijven (-92 200 vte) veel groter dan de toename in andere 
(+59 500 vte). In 2010 werden deze maatregelen opnieuw teruggeschroefd, waardoor het interne arbeids-
volume opnieuw een netto-groei kende. In deel 3 gaan we dieper in op het gebruik van stelsels van arbeids-
duurvermindering tijdens de crisis. 

Waar jobs moesten verdwijnen werden eerst de uitzendcontracten stopgezet. We meten uitzendarbeid op 
het niveau van de uitzendbedrijven, en dus niet op het niveau van de onderneming waar de uitzendkrachten 
worden tewerkgesteld. In de meeste uitzendbedrijven werd het aantal gepresteerde uitzenduren in 2009 
drastisch verminderd (-32 000 vte). Slechts in een beperkt aantal uitzendbedrijven nam het aantal prestaties 
licht toe (+3 000 vte). Per saldo daalde de uitzendactiviteit in het crisisjaar met 29 000 voltijdse equivalenten, 
wat 21% van het totale volume uitzendarbeid vertegenwoordigt. Met het herstel in 2010 nam de vraag naar 
uitzendkrachten onmiddellijk toe. Met een netto-groei van 14 000 voltijdse equivalenten (+13%) bleef de 
uitzendactiviteit weliswaar onder het niveau van 2008, maar de toename van het aantal gewerkte uren in dit 
segment van de arbeidsmarkt vertegenwoordigt 44% van de totale groei van het arbeidsvolume in België in 
2010. 

Als we de uitzendjobs buiten beschouwing laten daalde het aantal vaste en tijdelijke loontrekkende 
arbeidsplaatsen tijdens de crisis slechts met 2 700 jobs. Deze netto-daling was het resultaat van enerzijds 
het verlies van 188 00 jobs in krimpende bedrijven en ondernemingen die stopgezet werden, en anderzijds 
de creatie van 185 000 nieuwe jobs door starters en groeiende bedrijven. De nieuwe jobs die werden 
gecreëerd waren gemiddeld echter kleiner dan de oude die werden vernietigd (respectievelijk 75% en 
78% van een voltijdse job). Dit relatief kleine verschil heeft, door het hoge aantal jobs waarop het betrekking 

                                                      
4 De netto-evolutie van het arbeidsvolume in 2008-2010 is het resultaat van de creatie van bijkomend volume in som-

mige bedrijven en de vermindering van het volume in andere. Ook zijn er ondernemingen waar beide bewegingen 
zich voordoen: zo zijn er bedrijven die het bestaand personeel na het dieptepunt van de crisis opnieuw meer uren 
lieten werken, maar tegelijk banen schrapten. 
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heeft, een sterke impact op het totale arbeidsvolume: terwijl het aantal jobs slechts verminderde met 2 700 
eenheden, daalde het arbeidsvolume met 7 700 voltijdse equivalenten. 

Een verklaring voor deze evolutie ligt in de verandering van de sectorale structuur van de arbeidsmarkt: de 
dienstensectoren, die gemiddeld veel deeltijdse jobs tellen, hebben een overwicht in de jobcreatie terwijl de 
industriële bedrijven met een hoge gemiddelde arbeidsduur vooral sterk doorwegen in de jobdestructie. In 
2010 zette deze trend zich nog meer geprononceerd verder: er werden dat jaar weliswaar meer jobs 
gecreëerd dan vernietigd, maar de gemiddelde omvang van de nieuwe jobs (72% van een voltijdse) was een 
stuk kleiner dan die van de arbeidsplaatsen die verloren gingen (77%). Het gevolg hiervan was dat ondanks 
de behoorlijke groei van de Belgische werkgelegenheid met 15 000 arbeidsplaatsen in het jaar na de crisis, 
het totale arbeidsvolume slechts toenam met het 3 300 voltijdse equivalenten. 

De bruto-gegevens in deze sectie gaven een eerste indruk van de turbulentie die zich tijdens de periode 
2008-2010 afspeelde op de Belgische arbeidsmarkt. Hoewel de werkgelegenheid nagenoeg op peil bleef 
deden zich een aantal veranderingen voor die wijzen op meer structurele verschuivingen op langere termijn. 
We vertrokken van de vaststelling dat het totale arbeidsvolume na de sterke inzinking tijdens de crisis 
slechts traag en gedeeltelijk herstelde. Gegevens over de evolutie van arbeid op het niveau van de indivi-
duele bedrijven biedt twee verklaringen: binnen bedrijven evolueerde de gemiddelde arbeidsduur slechts 
gedeeltelijk terug naar het niveau van voor de crisis en daar waar nieuwe arbeidsplaatsen werden gecreëerd 
waren deze gemiddeld een stuk kleiner dan de bestaande jobs. Deze evoluties hadden tot gevolg dat de 
gemiddelde arbeidsduur in twee jaar tijd daalde met 1,4% van een voltijdse betrekking.  
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2. Externe aanpassingen 

Onder externe aanpassingen van het arbeidsvolume verstaan we de creatie en destructie van jobs door 
bedrijven en organisaties. Tijdens de crisis veroorzaakte dit sterke verschuivingen van arbeid tussen secto-
ren. Deze sectie schetst de versnelde afbouw van voltijdse, veelal industriële jobs ten gunste van deeltijdse 
banen en contracten van kortere duur in de dienstensector. Voorts bespreken we de mate waarin uitzend-
arbeid de weerslag van de crisis opving. In vergelijking met de vorige recessie is het belang van uitzend-
arbeid als instrument om in te spelen op conjunctuurschommelingen sterk toegenomen. 

2.1 Jobcreatie en -destructie 

In 2009 gingen in België 188 000 bestaande arbeidsplaatsen verloren in krimpende ondernemingen en door 
stopzettingen en werden daarboven ook nog eens 27 000 uitzendjobs geschrapt. In totaal werd hiermee 
6,3% van de bestaande werkgelegenheid vernietigd. Andere bedrijven bleven in volle crisis nieuwe arbeids-
plaatsen creëren: er kwamen 189 000 nieuwe jobs bij in startende en groeiende ondernemingen, of 5,5% 
van het totaal aantal arbeidsplaatsen. In 2010 overtrof de jobcreatie (6,0%) opnieuw de destructie van banen 
(5,0%), waardoor de Belgische werkgelegenheid een bescheiden netto-groei kende.5 Tabel 3 laat zien  dat 
schommelingen in de werkgelegenheid voor een belangrijk deel werden opgevangen door de uitzendsector. 
Als we de uitzendarbeid buiten beschouwing laten, dan blijkt het globale niveau van de werkgelegenheid 
weinig onderhevig te zijn geweest aan de recessie. 

Tabel 3 Jobcreatie en –destructie*; België 2008-2010 

  2008-2009     2009-2010 

Aantal jobs Jobcreatie Jobdestructie Netto-
evolutie 

Jobcreatie Jobdestructie Netto-
evolutie 

Totaal +188 600 -215 400 -26 800 +206 400 -173 100 +33 200 
- Jobs (excl. uitzendarbeid) +185 400 -188 100 -2 700 +185 300 -170 600 +14 800 
- Uitzendarbeid +3 200 -27 300 -24 100 +21 100 -2 600 +18 500 

Veranderingspercentage** Jobcreatie-
graad 

Jobdestructie-
graad 

Netto-
evolutie 

         Jobcreatie-
       graad 

Jobdestructie-
graad 

Netto-
evolutie 

Totaal 5,5 6,3 -0,8 6,0 5,0 +1,0 
- Jobs (excl. uitzendarbeid) 5,7 5,7 -0,1 5,7 5,2 +0,4 
- Uitzendarbeid 2,0 17,1 -15,1 13,6 1,7 +11,9 

* Loontrekkende arbeidsplaatsen (exclusief RSZPPO). 
** de veranderingspercentages worden berekend ten opzichte van de totale loontrekkende werkgelegenheid (excl. RSZPPO). In 
2008-2009 bedroeg deze 3 431 000 jobs en in 2009-2010 3 434 000 jobs. Meer uitleg zie methodologie. 

Bron: RSZ en DynaM (bewerking auteur) 

Verschuivingen op de arbeidsmarkt 
De creatie en vernietiging van arbeidsplaatsen vond niet plaats in dezelfde sectoren. De globale trend naar 
toenemende tertiarisering is genoegzaam bekend. Bovendien trof de mondiale crisis de exportgevoelige 
sectoren het hardst (NBB, 2010). Vooral in industrietakken die overwegend gericht zijn op de buitenlandse 
markt daalde de productie scherp ten gevolge van de instorting van de mondiale vraag. In het algemeen 
werden de private diensten minder sterk getroffen, maar sectoren die veel ondersteunende diensten leveren 
aan de industrie ondervonden indirect de negatieve weerslag van de dalende export. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen werden vooral in de industrie, maar ook in de transportsector, de ICT en uiteraard in de 
financiële sector veel arbeidsplaatsen vernietigd; in deze sectoren bleef ook de jobcreatie na de crisis uiterst 
beperkt. In andere delen van de economie, zoals de dienstencheque-activiteiten en de gezondheidszorg, 
konden organisaties ook tijdens de crisis hun activiteiten fors uitbreiden en bijkomende arbeidsplaatsen 
creëren. Dit zorgde voor een verdere verschuiving van het zwaartepunt van de werkgelegenheid van 
                                                      
5 Meest recente cijfers zie www.dynam-belgium.org  
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de industrie naar de diensten. Figuur 4 toont dat na een zekere stabilisatie in het midden van de jaren 
2000, deze trend opnieuw werd versneld: het aandeel van de industrie in de totale Belgische werkgelegen-
heid nam opnieuw sterk af ten gunste van de private en publieke dienstensectoren. 

Figuur 4 Procentuele evolutie van het aandeel werkgelegenheid in de industrie en de diensten; België 
2002-2011 

 
Bron: Eurostat, National Accounts 

Figuur 5 Evolutie van het aantal deeltijds en voltijds werkenden*; België 2008-2010 

 

* Loontrekkenden met een deeltijds en voltijds contract (exclusief RSZPPO) 

Bron: RSZ (bewerking auteur) 

Tegelijk veranderde ook de samenstelling van de werkgelegenheid met een verdere toename van het 
aandeel deeltijdse jobs. Figuur 5 toont de recente evolutie van het aantal loontrekkenden met een deeltijds 
(linkeras) en voltijds contract (rechteras). Het aandeel deeltijds werkenden neemt al jaren gestaag toe. 
Tussen 2006 en 2008 steeg hun aandeel in de totale loontrekkende populatie van 28,6% naar 29,6%. 
Tijdens de recessie situeerde de terugval van de werkgelegenheid zich volledig bij de voltijds werkenden. 
Intussen bleef het aantal deeltijds werkenden onverminderd aangroeien. Hierdoor nam hun aandeel in de 
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loontrekkende populatie tussen 2008 en 2010 sterker toe dan voorheen (van 29,6% naar 31,7%). De crisis 
versnelde met andere woorden de verschuiving van voltijdse naar deeltijdse jobs. 
 
Beide trends, de sectorale verschuivingen en de toename van deeltijdarbeid, versterkten elkaar in de 
periode 2008-2010 en droegen bij tot een verdere vermindering van de gemiddelde arbeidsduur per 
werkende. Figuur 6 vat beide trends samen voor een twintigtal sectoren in het jaar van de crisis 2008-2009 
en het daaropvolgend jaar van herstel 2009-2010.  

Figuur 6 Evolutie van de werkgelegenheid per sector. Rangschikking van de sectoren volgens gemiddelde 
arbeidsduur*; België 2008-2010 

 
* Gemiddelde arbeidsduur = aantal voltijdse equivalenten / aantal jobs. 

Bron: RSZ en DynaM (Bewerking auteur) 
 
De sectoren in Figuur 6 zijn gerangschikt van een hoge naar een lage gemiddelde arbeidsduur. De stippen 
tonen de gemiddelde arbeidsduur 2008 in de sector (rechteras). De balken geven de evolutie van het aantal 
arbeidsplaatsen (linkeras). Aan het linkeruiteinde van de reeks bevindt zich de ICT, waar de gemiddelde 
arbeidsduur 93% van een voltijdse bedraagt. Aan het rechteruiteinde situeert zich de horeca met een zeer 
lage gemiddelde arbeidsduur per werknemer (57% van een voltijdse). In de totale economie werken werk-
nemers gemiddeld 83% van een voltijdse; dit is aangeduid met de lichte stip in het midden.6  

                                                      
6 De gemiddelde arbeidsduur wordt berekend als de verhouding tussen het aantal voltijdse equivalenten dat werd 

gepresteerd in de loop van het tweede kwartaal, en het aantal arbeidsplaatsen op het einde van dat kwartaal. 
Arbeidsprestaties van minder dan één voltijdse equivalent kunnen hun oorsprong vinden in deeltijdse jobs, in 
periodes van afwezigheid niet gedekt door een loon zoals tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet, of in kortere perioden 
van tewerkstelling (geen volledig kwartaal tewerkgesteld). Meer uitleg zie methodologie. 
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Figuur 6 illustreert dat de meeste jobs verloren gingen in sectoren met een relatief hoge gemiddelde 
arbeidsduur: de daling van de werkgelegenheid situeert zich nagenoeg volledig aan de linkerkant van de 
figuur. De jobgroei concentreert zich aan het rechteruiteinde: in sectoren met een lage arbeidsduur. In 
absolute aantallen is de metaalsector veruit het sterkst getroffen, waar in twee jaar tijd 17 000 jobs verloren 
gingen, maar ook in de meeste andere sectoren met een hoge gemiddelde arbeidsduur gingen zowel in 
2009 als 2010 systematisch arbeidsplaatsen verloren. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich 
de groeiende sectoren: de administratieve en ondersteunende diensten, de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening. Deze sectoren kennen een traditioneel lagere arbeidsduur doordat ze veel 
vrouwen tewerkstellen die deeltijds werken. Maar met de spectaculaire groei van de dienstencheque-
activiteiten heeft zich hierop de laatste jaren nog een andere trend geënt, namelijk een sterke toename van 
het aantal deeltijdse jobs, die overwegend halftijds, en vaak zelfs minder dan halftijds worden uitgevoerd.7  

Samengevat schuilt achter de relatief stabiele netto-cijfers van de werkgelegenheid tijdens de crisisperiode 
een belangrijke verschuiving van arbeid van bepaalde delen van de economie naar andere. De overheer-
sende trend in de periode is een afbouw van voltijdse, veelal industriële jobs ten gunste van deeltijdse banen 
en contracten van kortere duur in de dienstensector. Over de volledige periode 2008-2010 beschouwd leidde 
dit tot een krimp van het totale arbeidsvolume dat loontrekkenden presteren, ondanks het feit dat het aantal 
arbeidsplaatsen toenam. Dit droeg bij tot een daling van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de loon-
trekkenden. Zoals blijkt uit figuur 1 bereikte het arbeidsvolume pas in 2011 opnieuw het niveau van voor de 
crisis. 

2.2 Uitzendarbeid 

‘Externe’ aanpassingen van het arbeidsvolume gebeurden tijdens de voorbije crisis in sterke mate door de 
vermindering en toename van het aantal uitzendkrachten. We bespraken hoger al dat deze arbeidsvorm 
bedrijven toelaat snel te reageren op fluctuaties in de activiteit zonder over te gaan tot ontslag of aanwerving 
van eigen personeel. Figuur 6 illustreert de mate waarin de uitzendsector de weerslag van de crisis opving: 
in absolute aantallen was de daling van het aantal uitzendjobs een veelvoud van het verlies aan arbeids-
plaatsen in de anderen sectoren; in 2010 nam de economische activiteit opnieuw toe wat zich vertaalde in 
een sterke toename van de uitzendactiviteit met 18 500 jobs. 
 
Figuur 7 toont het belang van uitzendarbeid als instrument om snel in te spelen op veranderingen in de 
vraag sinds het midden van de jaren ‘90. De evolutie van de uitzendarbeid (linkeras) vormt een voorbode 
van een stijging of daling van de loontrekkende werkgelegenheid (rechteras). Wanneer de economie 
aantrekt, neemt in eerste instantie de uitzendactiviteit toe; werkgevers maken gebruik van uitzendcontracten 
omdat nog niet zeker is dat de vermeerdering van het arbeidsvolume van langdurige aard is en om perso-
neel te selecteren; pas na verloop van enkele kwartalen stijgt ook de totale werkgelegenheid. De omge-
keerde beweging doet zich voor bij verminderde activiteit. Zo toont de figuur dat ten gevolge van de recessie 
van 2001, toen het Belgische bbp met 0,4% daalde, de uitzendarbeid gedurende twee jaar verminderde met 
om en bij de 4%; met een jaar vertraging viel de groei van de werkgelegenheid stil en pas in 2003 nam het 
totaal aantal jobs licht af.  
 
Tijdens de voorbije recessie was de rol van uitzendarbeid in de aanpassing van het arbeidsvolume veel 
meer uitgesproken. Aanvankelijk zorgde de groeivertraging in 2008 voor een beperkte afname van de 
uitzendactiviteit,  maar in 2009 kromp het volume uitzendarbeid met meer dan 20%. Deze sterke daling 
vormt een scherp contrast met de slechts beperkte afname van de totale werkgelegenheid. Omgekeerd was 
ook de herneming van de uitzendarbeid in 2010 sterker dan na de vorige recessie.  

                                                      
7 Idea Consult (2011): het gemiddeld aantal werkuren per week van dienstenchequewerknemers bij RSZ-werkgevers 

bedroeg 17,6 uren in 2010. 
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Figuur 7 Evolutie van de uitzendarbeid en de loontrekkende werkgelegenheid; België 1996-2011 

 
Bron: Federgon en Eurostat, National Accounts 
 
Uitzendarbeid lijkt dus tijdens de voorbije recessie in veel sterkere mate ingezet als instrument om in te 
spelen op een stijging of daling van de productie. Twee factoren kunnen deze evolutie verklaren. Ten eerste 
verschilde de voorbije crisis van de vorige door de snelheid en hevigheid waarmee vooral de exportgerichte 
industrietakken werden getroffen. De industrie is traditioneel een belangrijke gebruiker van uitzendarbeid. In 
het vervolg van deze working paper laten we zien dat de ineenstorting van de buitenlandse vraag tot gevolg 
had dat de exportgevoelige sectoren het arbeidsvolume het meest drastisch verminderden. Dit gebeurde 
zowel door ontslagen als door een daling van het aantal gewerkte uren. Hoewel er geen cijfers beschikbaar 
zijn over uitzendarbeid in de specifieke sectoren mogen we veronderstellen dat precies de sectoren waar de 
uitzendarbeid een belangrijk deel van de werkgelegenheid vertegenwoordigt een scherpe  daling van de 
activiteit kenden.  
 
Een tweede en meer structurele verklaring is het groeiend aandeel van uitzendarbeid in de Belgische werk-
gelegenheid: terwijl het aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in 1995 nog 1,7% bedroeg van het 
totale arbeidsvolume gepresteerd door loontrekkenden, is dit in 2011 toegenomen tot 3,2%. Gezien de 
flexibele aard van de uitzendcontracten, is het deze groep die het sterkst onderhevig is aan conjunctuur-
schommelingen.  
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3. Interne aanpassingen 

Onder interne aanpassingen verstaan we de (tijdelijke) vermindering van de arbeidsduur van werknemers 
binnen bedrijven. Deze sectie start met een sectoraal overzicht van de arbeidsduurvermindering tijdens de 
crisis. In de meeste Europese landen werden tijdens de crisis stelsels van arbeidsduurvermindering ontwik-
keld of uitgebreid. We bekijken de toepassing ervan in internationaal perspectief en stellen vast dat in geen 
enkel ander land het gebruik ervan zo hoog lag als in België. Op basis van bevindingen uit recent onderzoek 
zetten we de voor- en nadelen van tijdelijke arbeidsduurvermindering op een rij. We besluiten dat het gebruik 
ervan gedurende langere perioden en de soepele toekenningsvoorwaarden van de Belgische stelsels 
mogelijk een negatief effect hebben op de doeltreffendheid ervan. 

3.1 Aanpassing van de arbeidsduur in België 

Ook met eigen personeel kan flexibel worden ingespeeld op een af- of toename van de bedrijvigheid. In 
tegenstelling tot in sommige andere Europese landen gebeurt dit in België nauwelijks via loonaanpassingen, 
maar des te meer via een bijstelling van het arbeidsvolume, zeg maar het totaal aantal gepresteerde uren 
(Dhyne & Druant, 2010). De instrumenten die werkgevers daartoe ter beschikking hebben zijn in de eerste 
plaats ‘natuurlijke’ middelen zoals de toename/vermindering van het aantal overuren, het opnemen van 
vakantiedagen, of het volgen van opleidingen. Wanneer de vermindering van de activiteit blijft aanhouden 
kunnen bedrijven gebruik maken van specifieke stelsels in de sociale zekerheid zoals tijdelijke werkloosheid, 
de in 2009 ingevoerde ‘crisismaatregelen’, of andere stelsels van arbeidsduurvermindering. Deze instru-
menten laten de werkgever toe het aantal gewerkte uren drastisch te verminderen zonder personeel te 
ontslaan. Bij een herneming van de activiteit zijn de betrokken werknemers opnieuw snel inzetbaar. In een 
aantal sectoren in België doen ondernemingen in sterke mate een beroep op het stelsel van tijdelijke werk-
loosheid om fluctuaties in de activiteit op te vangen. Daarnaast traden tijdens de crisis enkele bijkomende 
maatregelen in werking. 

Enkele cijfers over de evoluties in sectoren illustreren de mate waarin bedrijven de arbeidsduur van werk-
nemers aanpasten in de periode 2008-2010. Figuur 8 toont de evolutie van de gemiddelde arbeidsduur per 
sector, uitgedrukt in procent van een voltijdse baan. Technisch wordt de gemiddelde arbeidsduur berekend 
als de verhouding tussen het aantal voltijdse equivalenten dat werd gepresteerd in de loop van het tweede 
kwartaal, en het aantal arbeidsplaatsen op het einde van dat kwartaal. Arbeidsprestaties van minder dan één 
voltijdse equivalent kunnen hun oorsprong vinden in deeltijdse jobs of in periodes van afwezigheid niet 
gedekt door een loon zoals tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet. Ook kortere perioden van tewerkstelling 
(geen volledig kwartaal tewerkgesteld) geven aanleiding tot een arbeidsprestatie van minder dan één 
voltijdse equivalent. Terwijl een loontrekkende voor de crisis gemiddeld 82,9% van een voltijdse job 
presteerde, daalde dit in 2009 tot 81,6% (-1,4 ppt). In het jaar na de crisis nam de gemiddelde arbeidsduur 
nauwelijks toe (+ 0,1 ppt). 

De aanpassing van de arbeidsduur was het grootst in een aantal exportgevoelige industriële secto-
ren zoals de metaalsector, de auto-industrie, de textiel en kleding en de hout- en papierindustrie. In 
antwoord op de scherp gedaalde buitenlandse vraag tijdens de crisis verminderden bedrijven het arbeids-
volume door onder meer gebruik te maken van stelsels van tijdelijke arbeidsduurvermindering. De daling 
was het sterkst in de auto-industrie, waar de gemiddelde arbeidsduur van de werknemers met meer dan 
12 procentpunt verminderde. Ook in de metaalsector en de textiel en kleding werd de gemiddelde arbeids-
duur verminderd met meer dan 5 procentpunt. Andere industriële sectoren hadden minder te lijden onder de 
instorting van de mondiale vraag; dit vertaalde zich rechtstreeks in een minder sterke aanpassing van de 
gemiddelde arbeidsduur. Voorbeelden hiervan zijn de chemie en farmacie en de sterk op binnenlandse 
consumptie gerichte voedingssector. Tijdens het hersteljaar 2009-2010 werd de arbeidsduur in de bedrijven 
opnieuw in positieve zin aangepast. Zo nam bijvoorbeeld in de metaalsector en de textiel en kleding de 
gemiddelde arbeidstijd opnieuw toe met 4 procentpunt en in de auto-industrie met meer dan 6 procentpunt. 
Maar in alle industriële sectoren was de toename minder groot dan de daling het jaar voordien. Daardoor 
bleef de gemiddelde arbeidsduur in de industrie in 2010 bijna 2 procentpunt onder het niveau van voor de 
crisis.  
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Figuur 8 Evolutie van de gemiddelde arbeidsduur* per sector; België 2008-2010 

 
* Gemiddelde arbeidsduur = aantal voltijdse equivalenten / aantal jobs. 

Bron: RSZ en DynaM (bewerking auteur)  

De daling van het arbeidsvolume in de industrie vertaalde zich ook in een sterke vermindering van de 
vraag naar uitzendkrachten, waarvan een groot deel in industriële bedrijven tewerkgesteld is. De gemid-
delde arbeidsduur van een uitzendjob daalde tijdens de crisis fors: van 80% van een voltijdse naar 73%. 
Herinner u dat de gemiddelde arbeidsduur wordt berekend op basis de arbeidsprestaties in de loop van een 
volledig kwartaal. Een van de verklaringen voor de daling van de arbeidsduur in de uitzendsector is dan ook 
dat veel uitzendcontracten tijdens de crisis niet werden verlengd zodat uitzendkrachten in de beschouwde 
periode minder dan het gebruikelijke aantal dagen konden werken. Bovendien werden vanaf begin 2009 
uitzendkrachten toegelaten tot het stelsel van economische werkloosheid waardoor hun arbeidsduur, net als 
die van andere werknemers, tijdelijk kon verminderd worden. Hoewel er in 2010 opnieuw veel nieuwe 
uitzendjobs gecreëerd werden, nam de gemiddelde arbeidsduur van een uitzendkracht niet opnieuw toe: de 
gemiddelde uitzendkracht werkt per kwartaal ruim 6 procentpunt minder dan voor de crisis door contracten 
van kortere duur of meer deeltijdse tewerkstelling. Het wijst op een grotere onzekerheid bij zowel werkgever 
als uitzendkracht. 

In vergelijking met de industrie zijn de veranderingen in arbeidsduur in de overige sectoren beperkt. 
Door het grotere aandeel bedienden in de meeste van deze sectoren, alsook (semi-)publieke structuur van 
een aantal grote organisaties, beschikken werkgevers er minder over flexibele instrumenten om het arbeids-
volume aan te passen aan veranderingen in de vraag. Bovendien werden vele van deze sectoren ook 
minder direct of niet geconfronteerd met de gevolgen van de crisis, waardoor een neerwaartse aanpassing 
van het arbeidsvolume zich minder sterk opdrong. 
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Het vervoer en de logistiek volgen het patroon van de industrie, maar dan minder uitgesproken: de sector 
omvat vele transportbedrijven die direct afhankelijk zijn van de industriële productie en tijdens de crisis 
geconfronteerd werden met een sterke vermindering van de vraag naar hun diensten. De grote turbulentie in 
deze kleine en middelgrote bedrijven wordt echter grotendeels aan het zicht onttrokken door de stabiele 
werkgelegenheid bij de drie grote spelers, de NMBS, De Lijn en De Post, die overwegend op de private 
consumptie zijn gericht. 

Een daling van de gemiddelde arbeidsduur doet zich twee jaar op rij voor in de administratieve en onder-
steunende diensten, en ook de maatschappelijke diensten zonder huisvesting kennen in 2008-2009 een 
uitgesproken vermindering van de gemiddelde arbeidsduur. Deze sectoren huisvesten de sterk groeiende 
dienstencheque-bedrijven waar werknemers overwegend deeltijdse jobs uitoefenen. Een verschuiving van 
voltijdse naar deeltijdse jobs vormt een verklaring voor de daling van de gemiddelde arbeidsduur in deze 
sectoren. 

3.2 Short-time working (STW) arrangements: België in internationaal perspectief 

In de meeste Europese landen werden tijdens de recessie van 2008-2009 systemen van arbeidsduur-
vermindering ontwikkeld of bestaande stelsels uitgebreid. De overheden hoopten op die manier de gevolgen 
van de crisis voor werkgevers en werknemers te beperken. De maatregelen laten bedrijven en organisaties 
toe tijdelijk het arbeidsvolume te verminderen zonder personeel te ontslaan. Voor de betrokken werknemers 
voorzien ze een gedeeltelijke compensatie van het loonverlies. In het jargon worden deze stelsels aangeduid 
met de term Short-time working arrangements of kortweg STW. België reageerde snel door al eind 2008 het 
bestaande systeem van tijdelijke werkloosheid uit te breiden; midden 2009 volgde nog een reeks nieuwe 
‘anticrisismaatregelen’. Figuur 9 geeft het aandeel loontrekkenden dat van deze maatregelen gebruik 
maakte vóór en tijdens de crisis (2007 en 2009) in verschillende Europese landen. 

Figuur 9 Short-time work arrangements in Europa voor en tijdens de recessie; gemiddeld aandeel werkne-
mers in 2007 en 2009  

 
Bron: Hijzen en Venn (2012) 

In de meeste landen nam het aantal deelnemers in 2009 fors toe. De aard en voorwaarden van deze stelsels 
verschillen echter sterk van land tot land en vormen een verklaring voor de uiteenlopende deelnemings-
graden. Geen enkel land evenaarde echter het niveau van België. Dit komt niet alleen door de sterke 
toename in ons land in 2009, maar ook omdat al voor de crisis een relatief groot aandeel werknemers van 
deze maatregelen gebruik maakte (3%). Een dergelijk hoog precrisisgebruik komt enkel in België voor. De 

0

1

2

3

4

5

6

P
o

rt
u

g
a

l

D
e

n
e

m
a

rk
e

n

N
o

o
rw

e
g

e
n

O
o

s
te

n
ri

jk

N
e

d
e

rl
a

n
d

F
ra

n
kr

ijk

S
lo

w
a

ki
je

H
o

n
g

a
ri

je

S
p

a
n

je

Ie
rl

a
n

d

Z
w

its
e

rl
a

n
d

T
s

je
ch

ië

F
in

la
n

d

L
u

xe
m

b
u

rg

D
u

its
la

n
d

Ita
lië

B
e

lg
ië

%
2007 2009



 

23 

D
yn

aM
 W

or
ki

ng
 P

ap
er

 2
01

2.
 M

ee
r w

er
kn

em
er

s m
et

 m
in

de
r w

er
k 

uitdrukking in voltijdse equivalenten nuanceert dit beeld enigszins (figuur A.1 in bijlage), maar verandert niets 
aan de vaststelling dat België een van de landen is met de hoogste impact van STW-maatregelen op de 
totale arbeidstijd. 

Kenmerken 

De STW-stelsels in de landen verschillen sterk in voorwaarden, duur, vergoeding en beoogde werknemers-
groep, maar ze hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ten eerste is de arbeidsduur-
vermindering beperkt in de tijd: de werknemer werkt een poos deeltijds of helemaal niet, maar deze regeling 
geldt slechts voor een beperkt aantal weken of maanden; ten tweede blijft de arbeidsrelatie tussen werk-
gever en werknemer behouden: na afloop van de periode gaat de werknemer in principe opnieuw aan de 
slag zoals voorheen; ten derde ontvangt de werknemer een vergoeding die (geheel of gedeeltelijk) gefinan-
cierd wordt door de sociale zekerheid. 

Short-time working (STW) in België 

Al in 1978 werd in België het systeem van tijdelijke werkloosheid ingevoerd dat het mogelijk maakt het hoofd 
te bieden aan een tijdelijke vermindering of onderbreking van de bedrijfsactiviteit. De maatregel kan door de 
werkgever om verschillende redenen aangevraagd worden zoals slecht weer of een technische stoornis. De 
meest voorkomende vorm is de tijdelijke werkloosheid om economische redenen: wanneer de bedrijfs-
activiteit afneemt, bijvoorbeeld door een daling van de bestellingen of meer in het algemeen tijdens een 
periode van laagconjunctuur, kan de werkgever het aantal arbeidsuren verminderen zonder personeel te 
ontslaan. De aanpassing is mogelijk volgens verschillende regimes, elk met een eigen maximale duur. Zo 
kan de arbeidstijd van een werknemer deeltijds verminderd worden voor maximum twaalf maanden of 
volledig opgeschort worden gedurende maximum vier weken. In die periode ontvangt de werknemer een 
vergoeding van de RVA die het loonverlies gedeeltelijk compenseert. 

Het systeem van economische werkloosheid geldt enkel voor arbeiders uit de privésector die vast in dienst 
zijn. In antwoord op de crisis werd het stelsel begin 2009 uitgebreid naar uitzendkrachten en werknemers 
met een tijdelijk contract; ook werden de uitkeringen voor de getroffen werknemers verhoogd. Midden 2009 
werd als ‘crisismaatregel’ een vergelijkbaar stelsel ingevoerd voor bedienden, de economische werkloos-
heid voor bedienden. Hoewel aanvankelijk bedoeld als tijdelijke crisismaatregelen zijn deze uitbreidingen 
vandaag nog van kracht, zij het in wettelijk gewijzigde vorm. 

Tijdens de crisis werden nog twee andere maatregelen ingevoerd die ondernemingen in moeilijkheden 
toelieten tijdelijk het arbeidsvolume te verminderen. De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur bood 
werkgevers de mogelijkheid om een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering door te voeren voor alle 
werknemers of voor een specifieke groep, bijvoorbeeld alle werknemers van een bepaalde afdeling. De 
werkgever genoot hierbij van een vermindering van de socialezekerheidsbijdrage en de werknemer van een 
looncompensatie. Het crisistijdskrediet maakte een vermindering van de arbeidsduur van een individuele 
werknemer mogelijk met de helft of een vijfde. De werknemer ontving tijdens deze periode een uitkering van 
de RVA om het inkomensverlies te beperken. Deze maatregelen waren van kracht tot eind 2010. 

De Belgische sociale zekerheid kent nog verschillende andere stelsels van arbeidsduurvermindering 
waarvan de toepassing kan leiden tot een daling van het totale arbeidsvolume van de onderneming. Hoewel 
deze stelsels niet bedoeld zijn om een tijdelijke vermindering van de economische activiteit op te vangen 
kende het gebruik ervan een toename tijdens de crisis, wat wijst op een zekere creativiteit in het aanwenden 
van deze maatregelen. Sommige werkgevers anticipeerden met het gebruik van deze stelsels ook op de 
crisismaatregelen voor bedienden die pas medio 2009 in voege traden. Zo is er het stelsel van het tijds-
krediet dat individuele werknemers toelaat hun arbeidstijd tijdelijk te verminderen of op te schorten. Het 
tijdskrediet zit al jaren in de lift en het aantal begunstigden nam tijdens de crisis nog fors toe: het aantal 
werknemers in deeltijds tijdskrediet steeg in 2009 met +9,4%.8 Daarnaast beschikken werkgevers sinds 
2001 ook over de mogelijkheid om over te gaan tot een collectieve vermindering van de arbeidsduur voor 
onbepaalde tijd, al dan niet met invoering van de vierdagenweek. Hoewel deze maatregel de laatste jaren 
een uitdovend verloop kende, deed er zich tijdens de crisis een beperkte heropleving voor (Figuur 10). Het 
wijst er op dat werkgevers tijdens de crisis ook via andere stelsels een antwoord trachtten te bieden op de 
verminderde arbeidsvraag zonder personeel te ontslaan. 

                                                      
8 RVA (2010) 
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Alle hierboven beschreven maatregelen hebben betrekking op werknemers uit de privésector. In de open-
bare sector vormt loopbaanonderbreking de enige mogelijkheid om de arbeidstijd tijdelijk te verminderen. De 
aanvraag gebeurt op initiatief van de individuele werknemers en de voorwaarden zijn vergelijkbaar met het 
tijdskrediet. 

Gebruik van STW tijdens de crisis 

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen, kortweg ‘economische werkloosheid’, is het stelsel bij 
uitstek dat Belgische bedrijven toelaat om snel het aantal gepresteerde arbeidsuren aan te passen wanneer 
de vraag naar producten vermindert. Bij de eerste tekenen van dalende conjunctuur midden 2008 nam de 
economische werkloosheid zeer snel toe (Figuur 10). Op het hoogtepunt van de crisis werd het equivalent 
van 60 000 voltijds werkende arbeiders in dit stelsel ondersteund door de RVA. Dat is drie keer meer dan het 
reeds hoge niveau voor de crisis.  

Figuur 10  Gebruik van tijdelijke crisismaatregelen; aantal voltijds equivalenten; België 2008-2011 

 
Bron: RSZ en RVA (bewerking auteur) 
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Vooral industriële en bouwbedrijven maken gebruik van de maatregel: tijdens de crisis werd 60% van het 
aantal dagen economische werkloosheid opgenomen door arbeiders uit een industrieel bedrijf en 15% uit de 
bouw. In de private en publieke dienstensectoren wordt veel minder een beroep gedaan op economische 
werkloosheid, onder meer omdat het stelsel enkel toegankelijk is voor arbeiders: slechts 25% van het aantal 
dagen situeert zich in deze sectoren die nochtans 75% van de totale werkgelegenheid omvatten. Pas eind 
2010 kwam het aantal economisch werklozen opnieuw in de buurt van het precrisisniveau. Toch was medio 
2011 nog steeds het equivalent van ruim 20 000 voltijdse arbeidskrachten economisch werkloos; het vormt 
enerzijds een voorbode van een volgende periode van dalende conjunctuur, maar wijst er anderzijds ook op 
dat deze tijdelijk bedoelde maatregelen door sommige werkgevers als een permanent flexibiliteitsinstrument 
worden gebruikt. We komen hier verder op terug. 

Economische werkloosheid is enkel toegestaan voor arbeiders; gelijkaardige stelsels voor bedienden traden 
medio 2009 in werking. In afwachting daarvan werd in beperkte mate gebruik gemaakt van andere stelsels. 
Zo kreeg het deeltijds tijdskrediet, dat weliswaar al jaren gestaag toeneemt, in de eerste helft van 2009 een 
korte groeistoot en nam het aantal werknemers dat ervan gebruik maakt toe met 17 000 eenheden; daardoor 
lag het aantal begunstigden in 2009 zo’n 8,1% hoger dan het jaar voordien; de groei ligt hiermee iets hoger 
dan de jaren voor en na de crisis (respectievelijk +6,7% en +5,8%), wat wijst op een zekere creativiteit in het 
aanwenden van deze maatregel. Maar aangezien tijdskrediet bedoeld is om werknemers toe te laten hun 
arbeidstijd tijdelijk te verminderen, bleef de directe impact ervan tijdens de crisis beperkt. 

Nieuwe maatregelen die tijdens de crisis door de Belgische overheid werden gelanceerd om bedrijven de 
mogelijkheid te geven het arbeidsvolume tijdelijk te verminderen, vonden slechts beperkt ingang. Een 
belangrijke reden is dat ze pas eind juni 2009 in voege traden, het moment waarop het dieptepunt van de 
recessie al voorbij was. De maatregel ‘economische werkloosheid voor bedienden’ stelde begin 2010 het 
equivalent van 2 400 voltijds loontrekkenden tijdelijk op non-actief. Het ‘crisistijdskrediet’ had in die periode 
betrekking op ongeveer 2 500 werknemers. Het systeem van tijdelijke collectieve vermindering van de 
arbeidsduur had nog minder succes en betrof op het hoogtepunt amper 2 000 voltijds equivalenten. 

3.3 Voor- en nadelen van arbeidsduurvermindering in tijden van economische crisis 

De meeste Europese lidstaten hebben tijdens de voorbije recessie maatregelen genomen om tijdelijke 
arbeidsduurvermindering met steun van de overheid mogelijk te maken of hebben bestaande stelsels 
uitgebreid. De overheden beoogden hiermee twee doelstellingen: 

Ten eerste geeft arbeidsduurvermindering zuurstof aan bedrijven die met de gevolgen van de dalende 
conjunctuur worden geconfronteerd: bedrijven kunnen het arbeidsvolume en de arbeidskost tijdelijk 
aanpassen aan de verminderde vraag zonder personeel te ontslaan. Zo worden dure ontslagprocedures 
vermeden, maar ook de kost van nieuwe selectie en aanwerving wanneer de vraag opnieuw aantrekt. Vooral 
in sterk gereguleerde arbeidsmarkten is dit voor werkgevers een aantrekkelijke optie. Het eigen, opgeleid 
personeel blijft in dienst en is snel opnieuw inzetbaar (‘labour hoarding’). Goede job-matches blijven op die 
manier behouden. Dit is des te meer een voordeel wanneer het gaat om knelpuntberoepen waarvoor 
bedrijven moeilijk geschikte werknemers vinden. 

Ten tweede behouden werknemers hun baan en tot op zekere hoogte ook hun koopkracht. De stijging van 
de werkloosheid door de crisis wordt getemperd en de negatieve impact van de dalende conjunctuur 
gespreid over een grotere groep van werknemers. In de meeste landen kunnen werknemers die hun 
arbeidsduur moeten verminderen een beroepsopleiding volgen; in sommige landen is dit zelfs verplicht. In 
België bestaat deze verplichting niet, maar beroepsopleidingen aangeboden door de arbeidsbemiddeling-
diensten zijn gratis voor werknemers die getroffen worden door tijdelijke werkloosheid. 

Samengevat is het doel van stelsels van tijdelijke arbeidsduurvermindering dat er geen ‘excessieve’ ontsla-
gen plaatsvinden: er wordt vermeden dat, bij een tijdelijke daling van de bedrijfsactiviteit, werknemers 
zouden worden ontslagen in jobs die op lange termijn levensvatbaar zijn. Op die manier voorkomen deze 
maatregelen onnodige aanpassingskosten, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Precies hierin 
schuilt echter ook het gevaar van deze stelsels. 
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Een eerste ongewenst effect van stelsels van tijdelijke arbeidsduurvermindering heeft te maken met de 
negatieve gevolgen van ‘labour hoarding’. Werknemers die tijdelijk op non-actief worden gezet of minder 
uren werken, zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Zo wordt de rekrutering door bedrijven die tijdens 
de crisis wél nog bijkomend personeel zoeken bemoeilijkt. Wanneer bovendien jobs worden behouden die 
ook na de crisis niet kunnen overleven zonder steun van de maatregelen, treedt een ‘verdringingseffect’ op. 
Hiermee bedoelt men dat de maatregelen tot gevolg hebben dat werknemers blijven vastzitten in minder 
productieve jobs in plaats van door te stromen naar banen die op termijn meer levensbaar zijn. Labour 
hoarding verhindert op die manier de creatie van nieuwe werkgelegenheid en belemmert de arbeidsmobiliteit 
die noodzakelijk is voor een efficiënte allocatie van arbeidskrachten in de economie. 

Ten tweede brengen door de overheid gesubsidieerde systemen van arbeidsduurvermindering ook een 
potentieel welvaartsverlies, een zogeheten deadweight loss, met zich mee. Dit doet zich voor wanneer de 
overheid vergoedingen in het kader van arbeidsduurvermindering uitkeert aan werknemers in jobs die ook 
zonder deze maatregelen zouden behouden blijven. Heel wat gezonde bedrijven beschikken bijvoorbeeld 
over voldoende draagkracht om perioden van verminderde activiteit te overbruggen zonder personeel te 
ontslaan. De uitgekeerde vergoedingen betekenen dan wel een kost voor de sociale zekerheid maar leiden 
niet tot minder ontslagen. Om het risico op deadweight loss te beperken vereist de overheid in landen als 
Duitsland en Frankrijk dat werkgevers zelf een gedeelte van de vergoeding dragen. In andere landen als 
Zweden, bestaat helemaal geen overheidssteun en wordt labour hoarding overgelaten aan het vrijwillige 
initiatief van de werkgever. In België wordt de tijdelijke werkloosheidsvergoeding volledig uitbetaald door de 
RVA. Wel bestaat in sommige sectoren de afspraak dat werkgevers een supplementaire vergoeding 
bovenop de werkloosheidsuitkering dienen uit te betalen. 

Onderzoek 

De kernvraag betreffende STW is of deze stelsels er effectief in slagen jobs te behouden op de korte en 
lange termijn. Een aantal recente studies onderzoeken het effect op de korte termijn en komen tot tegen-
gestelde resultaten. Calavrezo et al. (2010) besluiten op basis van Franse data dat het gebruik van STW-
stelsels leidt tot meer jobverlies en faillissementen. Boeri en Bruecker (2011) komen op basis van Duitse 
data tot de tegengestelde conclusie dat Kurzarbeit bijgedragen heeft tot het behoud van arbeidsplaatsen 
tijdens de crisis. Hijzen en Venn (2012) analyseren data van een twintigtal OESO-landen en besluiten 
eveneens dat STW-stelsels hebben bijgedragen tot het behoud van werkgelegenheid. Beide studies wijzen 
er evenwel op dat de stelsels een aanzienlijke deadweight loss met zich meebrengen: een deel van de jobs 
die ondersteund werden door STW-stelsels zouden ook zonder deze maatregelen behouden zijn gebleven. 
De grote verschillen tussen de STW-stelsels van de onderzochte landen, de impact van andere nationale 
instituties zoals ontslagregeling en het werkloosheidsstelsel, en tot slot de verschillende impact van de crisis 
op de economieën van de landen, maken het echter moeilijk zo niet onmogelijk om algemene conclusies te 
trekken. 

We besluiten dat door de overheid gesubsidieerde systemen van arbeidsduurvermindering die tot doel 
hebben de werkgelegenheid in crisisperioden te stabiliseren, op korte termijn voornamelijk voordelen 
inhouden voor zowel werkgevers, werknemers als de maatschappij in haar geheel. Op de langere termijn 
kunnen deze stelsels echter ook ongunstige effecten hebben op de gezondheid en leefbaarheid van de 
economie en de sociale zekerheid. Een cruciaal element om deze ongewenste effecten te beperken is dat 
de maatregelen beperkt zijn in duur en effectief aangewend worden door bedrijven die slechts tijdelijk in 
moeilijkheden verkeren en na korte tijd opnieuw gezonde economische activiteiten kunnen ontplooien. 

Het is precies in de tijdelijkheid van de STW maatregelen dat België afwijkt van de andere OESO- landen. 
De voorwaarden laten toe dat werkgevers ook buiten de crisistijd gebruik maken van het stelsel van econo-
mische werkloosheid voor arbeiders. Het volstaat dat aan de RVA wordt meegedeeld dat er werkgebrek is te 
wijten aan economische factoren; de goedkeuring gebeurt op basis van een individuele aanvraag. Ook kan 
de regeling meerdere perioden na elkaar toegepast worden, mits onderbreking met een volledige week 
arbeid. Hierdoor wordt de in principe tijdelijke maatregel in de praktijk soms gedurende lange tijd gebruikt. In 
zulke gevallen kan de RVA beslissen dat de werkloosheid een structureel karakter heeft en de tijdelijke 
werkloosheid niet meer, of nog slechts in beperkte mate toestaan. 

In tegenstelling tot de andere Europese landen startte België dan ook met een hoog niveau van tijdelijke 
werkloosheid voor de crisis en bleef het aantal begunstigden ook nadien schommelen rond 100 000 uitbeta-
lingen per kwartaal of het equivalent van 20 000 voltijdse werknemers (figuur 8 en 9). Hijzen en Venn (2012) 
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schatten het aandeel werkenden in STW-maatregelen in België op ruim 3% voor de crisis, terwijl het in de 
andere Europese landen niet of nauwelijks werd toegepast. Het feit dat de kost van de werkloosheidsuitke-
ring grotendeels gedragen wordt door de RVA kan dus een verklaring bieden voor het hoge aandeel en 
langere duur in België. Enkel bepaalde sectoren stipuleren dat toeslagen moeten worden toegekend aan 
arbeiders die tijdelijk werkloos worden. In vele landen dragen werkgevers structureel bij aan de sociale 
zekerheidsuitkering voor de tijdelijk werkloze; Boeri en Bruecker (2011) schatten het werkgeversaandeel 
bijvoorbeeld op 14% in Duitsland en zelfs 52% in Frankrijk. Critici zien hierin en in de eerder soepele 
toekenningvoorwaarden de voornaamste zwakheid van het Belgische systeem: het laat toe dat werkgevers 
vrij snel op deze maatregel een beroep kunnen doen en er gedurende een lange periode van gebruik 
kunnen maken, niet alleen om tijdelijke dalingen in de productie te overbruggen maar ook om structurele 
problemen op te vangen. Zo krijgt de tijdelijk bedoelde maatregel een langdurig karakter en vormt het een 
permanente belasting voor de sociale zekerheid; bovendien wordt een groep van werkbekwame arbeids-
krachten langdurig in de inactiviteit vastzitten, wat de natuurlijke dynamiek van de arbeidsmarkt afremt. 

Meer informatie over Short-time Working arrangements 

- European Commission (2010) Employment in Europe, Luxembourg.  
- OECD (2010) Employment Outlook 2010, Paris. 
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4. Interne en externe aanpassingen in de sectoren 

In de vorige paragrafen bespraken we de interne en externe aanpassingen van het arbeidsvolume afzonder-
lijk. In deze sectie vatten we beide componenten samen. We bekijken hoe het totale arbeidsvolume binnen 
sectoren werd aangepast. We stellen vast dat de ‘interne’ vermindering van het arbeidsvolume tijdens de 
crisis sterk geconcentreerd was in een beperkt aantal exportgerichte industriële sectoren en dat de toename 
in 2010 onvoldoende was om dit verlies te compenseren. In heel wat andere sectoren sloeg de crisis toe op 
de ‘traditionele’ manier: er gingen twee jaar op rij veel arbeidsplaatsen verloren. Enkel de jobgroei in een 
aantal private en publieke sectoren, zoals de dienstencheque-activiteiten en het onderwijs, vormde een 
tegenwicht tegen het jobverlies elders. De evolutie van de werkgelegenheid weerspiegelt daarmee het sterk 
uiteenlopende verloop van de bedrijvigheid in de verschillende sectoren tijdens de recessie. Volgens bere-
keningen van de Nationale Bank van België liep de toegevoegde waarde in de industrie in 2009 terug met 
9,7%, waarbij de exportgevoelige sectoren de sterkste terugval kenden. In de bouwnijverheid en in de 
marktdiensten liep de activiteit met een daling van ongeveer 4% veel minder sterk terug. In de niet-
marktdiensten daarentegen bleef de toegevoegde waarde toenemen (De Mulder & Druant, 2011). 

Figuur 11 vat beide componenten van de aanpassing van het arbeidsvolume samen voor een twintigtal 
sectoren: donker gekleurd zijn de ‘interne’ aanpassingen van het arbeidsvolume, dit wil zeggen de verminde-
ring of toename van het aantal uren dat werknemers binnen hun bestaande job presteren; de lichte balkjes 
zijn de ‘externe’ aanpassingen, dit wil zeggen de jobs die door bedrijven werden vernietigd of gecreëerd. 
Beide componenten worden uitgedrukt voltijdse equivalenten: dit laat ons het gebruik van beide middelen in 
een sector te vergelijken en de verschillen tussen sectoren in kaart te brengen. Samengevat brengen de 
figuren in beeld hoe het totale arbeidsvolume evolueerde tijdens het crisisjaar 2008-2009 en in de daarop-
volgende periode van herstel 2009-2010. Het derde luik van de figuur geeft de cumulatieve verandering over 
de volledige periode 2008-2010. Figuur 11 geeft de evolutie weer in absolute aantallen; in figuur A.2 in 
bijlage vindt u de procentuele evoluties. 

De berekeningswijze wordt beschreven in bijlage. Kort samengevat komt deze erop neer dat we vertrekken 
van de gegevens op bedrijfsniveau voor de periode van een jaar: we zetten de jobcreatie of –destructie in 
een bedrijf en in een bepaald jaar om in voltijdse equivalenten; dit is de externe aanpassing; vervolgens 
kijken we naar de resterende aanpassing van het arbeidsvolume in het bedrijf: deze schrijven we toe aan 
interne aanpassingen. Zo kan voor elk bedrijf de totale aanpassing van het arbeidsvolume uitgesplitst 
worden in de twee vermelde componenten. De veranderingen op het niveau van de individuele ondernemin-
gen worden opgeteld per sector. Dit resulteert in vier bruto-componenten per sector: (1) een toename van 
het sectorale arbeidsvolume door de creatie van jobs; (2) een afname door de vernietiging van jobs; (3) een 
toename doordat werknemers meer uren werken binnen hun bestaande job; (4) een afname ten gevolge van 
een vermindering van het aantal gewerkte uren. De bruto-componenten worden ten slotte gesommeerd tot 
twee netto-componenten per sector: de ‘externe’ aanpassingen van het arbeidsvolume, dit wil zeggen de 
sectorale evolutie van het aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in voltijdse equivalenten, en de sectorale 
evolutie van het arbeidsvolume die wordt veroorzaakt door ‘interne’ aanpassingen van de arbeidsduur 
binnen bedrijven. 
 
Figuur 11 (Luik A) laat zien dat nagenoeg in alle sectoren het ‘interne’ arbeidsvolume verminderde tijdens 
de recessie. In 2010 werden de arbeidsprestaties van werknemers opnieuw in positieve zin aangepast, maar 
dit was onvoldoende om het verlies van 2009 te compenseren (Luik B). In de meeste sectoren lagen de 
gemiddelde prestaties per werknemer in 2010 dan ook lager dan voor de crisis (Luik C). In de industrie en 
een aantal dienstensectoren gingen bovendien twee jaar op rij arbeidsplaatsen verloren. Dit cumuleerde in 
een sterk negatieve ‘externe’ aanpassing van het arbeidsvolume over de volledige periode 2008-2010. 
De globale Belgische werkgelegenheid bleef min of meer op peil doordat een aantal dienstensectoren 
(kleinhandel, ondersteunende diensten) goed weerstand boden aan de crisis en dankzij de gestage jobgroei 
in het onderwijs, de gezondheidszorg en de maatschappelijke diensten. 
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Figuur 11 Interne en externe aanpassingen van het arbeidsvolume in de sectoren: verandering in aantal vte; België 2008-2010 

 

Bron: DynaM en RSZ (bewerking auteur) 
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In het zog van de sterke neergang van de economische bedrijvigheid in de industrie daalde het gemiddeld 
aantal gepresteerde uren per werknemer er vanaf het begin van de crisis onmiddellijk sterk. Hierdoor kromp 
het totale arbeidsvolume. Deze interne aanpassingen waren evenwel onvoldoende om de verminderde acti-
viteit op te vangen: met enige vertraging daalde vervolgens ook de industriële werkgelegenheid. Gezien de 
ernst van de recessie zich in open Belgische economie hoofdzakelijk uitte in een uitzonderlijke daling van de 
uitvoer, werden de exportgerichte sectoren het hardst getroffen (NBB, 2010). De globale vermindering van 
het arbeidsvolume concentreerde zich dan ook hoofdzakelijk in de textiel en kleding, de metaalsector en de 
auto-industrie. In die twee laatste sectoren zorgde de vermindering van de arbeidsduur van werknemers in 
2009 voor een daling van het arbeidsvolume met 18 000 voltijdse equivalenten (-9,6%); bovendien gingen 
13 000 voltijdse equivalenten verloren door de vernietiging van jobs (-6,9%). De ‘interne’ vermindering van 
het arbeidsvolume lag in deze sectoren dus een stuk hoger dan de vermindering door jobverlies. Industrie-
takken zoals de voedingssector, die voornamelijk gericht zijn op de binnenlandse markt, werden minder hard 
getroffen door de mondiale recessie (NBB, 2010). Het arbeidsvolume in de voeding bleef dan ook nagenoeg 
op peil.   

Na het dieptepunt van de crisis medio 2009 steeg de gemiddelde arbeidsduur in de industrie opnieuw. Dit 
vertaalde zich echter niet in een herneming van het totale arbeidsvolume omdat tegelijkertijd veel banen 
bleven sneuvelen. Nieuwe aanwervingen gebeurden dat jaar in sterke mate via de uitzendsector waar het 
arbeidsvolume toenam met 14 000 voltijdse equivalenten. Het feit dat de industriële bedrijven in grote mate 
gebruik maakten van mogelijkheden om de arbeidsduur van werknemers tijdelijk te verminderen, onder meer 
door gebruik te maken van economische werkloosheid, kon dus niet voorkomen dat veel jobs verloren 
gingen. Ondanks het activiteitsherstel in de industrie (NBB, Verslag 2011) stabiliseerde de industriële werk-
gelegenheid in 2010 op 8% onder het niveau van voor de crisis. Bovendien ligt de gemiddelde arbeidsduur 
van de werknemers ruim 1% lager dan voor de crisis. Hierdoor is het totale arbeidsvolume nog sterker 
gedaald (-9%). 

Ook in de bouw en de private dienstensectoren daalde de toegevoegde waarde tijdens de crisis, zij het 
minder sterk. De sectoren zijn meer gericht op de binnenlandse vraag en ondervonden slechts indirect de 
gevolgen van de instorting van de wereldhandel (NBB, 2010). In de lijn daarvan was de daling van het 
arbeidsvolume er minder sterk. In tegenstelling tot in de industrie gebeurde de aanpassing van het arbeids-
volume in deze sectoren veel minder via een vermindering van de arbeidsduur van werknemers doch hoofd-
zakelijk via het verlies van arbeidsplaatsen. De verklaringen hiervoor zijn divers. Zo is in de ICT en de bank-
sector het aandeel arbeiders beperkt; werkgevers kunnen hierdoor minder gebruik maken van het stelsel 
van tijdelijke werkloosheid. Andere maatregelen, die ook gelden voor bedienden, zijn minder flexibel of 
vonden pas ingang medio 2009. In turbulente sectoren als de bouw en de groothandel vindt een groot deel 
van de jobdestructie plaats doordat bedrijven hun activiteiten stopzetten; een tijdelijke vermindering van de 
arbeidsduur is hier geen optie. Sectoren als de kleinhandel en de ondersteunende diensten hielden dan 
weer goed stand tijdens de crisis: het arbeidsvolume daalde nauwelijks en al in 2010 werd opnieuw een 
sterke groei gerealiseerd door de creatie van nieuwe jobs. Enkel het vervoer en de logistiek, een sector die 
sterk afhankelijk is van de industrie, volgt het patroon van de industrie: in 2009 werd de vermindering van het 
arbeidsvolume in belangrijke mate doorgevoerd via interne aanpassingen van de arbeidsduur; in 2010 werd 
dit gedeeltelijk gecompenseerd, maar tegelijk bleven banen sneuvelen. 

In de administratieve en ondersteunende diensten en in de publieke sector bleef het aantal arbeids-
plaatsen fors toenemen: dit is het gevolg van de sterke jobcreatie in de dienstenchequebedrijven en de groei 
in het onderwijs, de gezondsheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Toch werd ook in deze 
sectoren het ‘interne’ arbeidsvolume in twee jaar tijd sterk neerwaarts aangepast. Dit weerspiegelt een 
verschuiving van voltijdse naar deeltijdse jobs. Het toenemend belang van deeltijdse jobs en contracten van 
kortere duur in de dienstenchequebedrijven vormt hiervoor een belangrijke verklaring, naast de conventio-
nele groei van het aandeel deeltijds werkenden, al dan niet via het gebruik van loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet. 
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Bijlage 1  Figuren 

Figuur A.1 Short-time work arrangements in Europa tijdens de recessie; deelnemingsgraden in vte; 2009 

 
Bron: Hijzen, Venn (2012) 
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Figuur A.2 Interne en externe aanpassingen van het arbeidsvolume in de sectoren: procentuele verandering van het aantal vte; België 2008-2010 

 

Bron: DynaM en RSZ (Bewerking auteur) 
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Bijlage 2 Methodologie 

De DynaM-methode voor record linking 

Cijfers over de demografie van ondernemingen (start 
en stopzetting, groei en krimp) en over jobcreatie en 
-destructie zijn gevoelig voor de kwaliteit van de onder-
liggende data. Zo kunnen bedrijven samensmelten, 
opsplitsen of van (juridische) entiteit veranderen. Deze 
gebeurtenissen zorgen voor ‘missing links’ in de regi-
stratie van ondernemingen doorheen de tijd. Hierdoor 
weerspiegelen ruwe administratieve gegevens niet altijd 
de economische realiteit. Meer bepaald hebben 
‘missing links’ een sterke opwaartse vertekening van 
statistieken over de dynamiek op de arbeidsmarkt tot 
gevolg: het aantal starters en stoppers wordt veel hoger 
geschat dan in werkelijkheid, en de jobcreatie en –
destructie die ermee gepaard gaat eveneens. 

Eurostat en OESO hebben aanbevelingen uitgewerkt 
om demografische gebeurtenissen van ondernemingen 
op systematische wijze te detecteren en te definiëren in 
overeenstemming met de economische realiteit 
(Eurostat/OECD, 2007). Deze aanbevelingen volgend, 
ontwikkelden HIVA – KU Leuven en RSZ een vernieu-
wende methode om de gegevens (‘records’) van 
ondernemingen op correcte wijze te linken doorheen de 
tijd. Deze methode van ‘record linking’ is uniek voor 
België en sluit aan bij recente inzichten uit Amerikaans 
en Scandinavisch onderzoek. Bij klassieke methodes 
voor record linking wordt enkel gebruik gemaakt van vrij 
algemene kenmerken zoals naam, locatie en economi-
sche activiteit van de onderneming. De DynaM-
methode spoort echter relaties tussen records van 
ondernemingen op aan de hand van de werknemers 
die ze tewerkstellen. 

De methode vertrekt van basissets van twee opeenvol-
gende kwartalen: deze bevatten alle koppels van 
ondernemingsnummers waarbij een cluster van 
minstens vijf werknemers ‘verschuift’ van de ene 
onderneming naar de andere. Wanneer deze werk-
nemerscluster een bepaalde (absolute en relatieve) 
drempelwaarde overschrijdt, wordt een relatie gelegd 
tussen de betreffende ondernemingsnummers. De rela-
ties worden vervolgens geanalyseerd en ingedeeld 
volgens de aard van de demografische gebeurtenis. 

Dankzij de record linking kunnen betrouwbare statistie-
ken worden opgesteld over de start en stopzetting van 
werkgevers. Hierbij worden ‘schijnbare’ starters en 
stopzettingen, die louter het gevolg zijn van administra-
tieve of juridische wijzigingen, geëlimineerd. Vervolgens 
kan ook het aantal jobs dat door starters en stopzet-
tingen wordt gecreëerd en vernietigd nauwkeurig 
worden becijferd. Record linking laat verder toe demo-
grafische gebeurtenissen te detecteren waarbij meer-
dere ondernemingen betrokken zijn zoals fusies, over-
names of splitsingen. Voor de berekening van jobcrea-
tie en -destructie worden de werkgevers betrokken in 
één gebeurtenis samengevoegd tot één observatie-
eenheid. Hierdoor wordt de jobreallocatie die enkel het 
gevolg is van administratieve of juridische wijzigingen, 
geëlimineerd. 

De DynaM-methode voor record linking wordt 
beschreven in de DynaM working paper ‘Employee 
flows to study firm and employment dynamics’ 
(Geurts  & Vets, 2011). Aan de hand van de Belgische 
data voor 2003-2009 illustreert de paper dat de 
werkelijke dynamiek van ondernemingen en van de 
werkgelegenheid tot 50% lager ligt dan op basis van 
ruwe administratieve data zou geconcludeerd worden. 

De DynaM-cijfers 

De basis van de DynaM-cijfers zijn de gegevens die de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) verzamelen 
via de Multifunctionele Aangifte (DmfA). Elk kwartaal 
geven werkgevers elektronisch de loon- en arbeidstijd-
gegevens van hun werknemers door. Hierdoor beschik-
ken de RSZ en de RSZPPO over een administratieve 
databank waarin zowel werkgevers als werknemers 
geregistreerd zijn met een uniek identificatienummer. 
Een dergelijke linked employer-employee database is 
een uiterst geschikte bron om de dynamiek op de 
arbeidsmarkt in kaart te brengen. De data zijn van hoge 
kwaliteit: ten eerste omdat de aangiften verplicht zijn en 
er verschillende controlemechanismen bestaan die de 
juistheid van de gegevens garanderen, ten tweede 
omdat de aangiften elektronisch gebeuren via de iden-
tificatienummers van de werkgevers en de werknemers. 
Hierdoor is het risico op foutieve of ontbrekende gege-
vens zeer gering. 

Voor deze paper gebruiken we enkel de RSZ-data en 
laten we de gegevens van de Plaatselijke en Provinci-
ale Overheden (RSZPPO) buiten beschouwing. De 
reden is methodologisch: van de RSZPPO-werkgevers 
beschikken we niet over het gepresteerde arbeids-
volume. De RSZ-data in deze paper hebben betrekking 
op 99% van de Belgische werkgevers of ruim 92% van 
de loontrekkende werkgelegenheid. Zowel werkgevers 
onder de vorm van een rechtspersoon (vennootschap-
pen) als werkgevers-natuurlijke persoon (zelfstandigen) 
zijn opgenomen en er is geen beperking op de grootte 
van de onderneming. De gegevens in deze paper 
beslaan hiermee de volledige loontrekkende werkgele-
genheid in de privésector en een groot deel van de 
publieke werkgelegenheid in België. 

Analyse-eenheden  

De observatie-eenheid voor de berekening van de 
DynaM-cijfers is de werkgever. Een werkgever is een 
onderneming die minstens één werknemer in dienst 
heeft tijdens de referentieperiode. Omdat DynaM enkel 
betrekking heeft op ondernemingen die werkgever zijn, 
wordt de term ‘onderneming’ vaak als synoniem voor 
‘werkgever’ gebruikt. Voor de publieke sector gebruiken 
we de term ‘organisatie’. 

Een onderneming is de juridische eenheid die verbon-
den is met een uniek ondernemingsnummer dat wordt 
toegekend door de Kruispuntbank Ondernemingen 
(KBO). Elke werkgever, gekend bij RSZ of RSZPPO, is 
verbonden met één ondernemingnummer. Deze juridi-
sche eenheid komt overeen met de Eurostat/OESO-
definitie die wordt aanbevolen voor het opstellen van 
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statistieken over de dynamiek van ondernemingen 
(Eurostat/OECD, 2007): ‘The enterprise is the smallest 
combination of legal units that is an organisational unit 
producing goods or services, which benefits from a 
certain degree of autonomy in decision-making, 
especially for the allocation of its current resources. An 
enterprise carries out one or more activities at one or 
more locations. An enterprise may be a sole legal unit.’ 
Veranderingen in de werkgelegenheid op het niveau 
van de individuele werkgever vormen de basis voor de 
berekening van alle DynaM-cijfers: zowel van starters 
en stopzettingen, groeiers en krimpers, als van job-
creatie en –destructie. 

Een onderneming (of ‘werkgever’ of ‘organisatie’) kan 
op een enkele plaats gevestigd zijn of meerdere vesti-
gingen met personeel bezitten. De cijfers van DynaM 
worden berekend op het niveau van de volledige 
onderneming in België, en niet op het niveau van de 
lokale vestiging. Dit betekent dat de start of sluiting van 
een lokale vestiging van een grotere onderneming niet 
geteld wordt als een starter of een stopzetting. Ook 
jobcreatie en –destructie worden berekend op het 
niveau van de onderneming. In België heeft 97% van 
de werkgevers slechts één vestiging. Voor de meeste 
ondernemingen valt het niveau van de onderneming 
dus samen met dat van de vestiging. 

Een job is synoniem voor een arbeidsplaats bij een 
werkgever die wordt ingevuld door een werknemer. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en 
deeltijdse jobs. Werknemers kunnen een job uitoefenen 
bij meerdere werkgevers. Daardoor zijn er in België iets 
meer jobs dan werknemers. In teksten van DynaM 
worden de termen ‘jobs’ en ‘werknemers’ vaak als 
synoniemen gebruikt, omdat deze in de praktijk meestal 
samenvallen. 

Wanneer de werknemer zich in een bijzondere situatie 
bevindt, wordt zijn arbeidsplaats soms wel als een job 
geteld en soms niet. We geven hier een aantal situaties 
die vragen kunnen oproepen bij de interpretatie van de 
DynaM-cijfers. Arbeidsplaatsen van werknemers die 
afwezig zijn wegens ziekte, verlof of tijdelijke werkloos-
heid worden wel geteld als jobs. Arbeidsplaatsen van 
werknemers in voltijdse loopbaanonderbreking of tijds-
krediet worden niet geteld als jobs. Arbeidsplaatsen 
ingevuld door uitzendkrachten worden geteld als jobs 
van het uitzendkantoor en niet van de onderneming 
waar ze effectief werken. Meer gedetailleerde informa-
tie vindt u in de inleiding van de RSZ-brochures over de 
Loontrekkende tewerkstelling, zie www.rsz.fgov.be  

Voor de definities het arbeidsvolume en de voltijdse 
equivalenten verwijzen we naar de paragraaf ‘Arbeids-
volume en gemiddelde arbeidsduur’ hieronder. 

Jobcreatie en -destructie 

De samenstelling van de indicatoren inzake jobcreatie 
en -destructie gebeurt volgens de geijkte berekenings-
wijzen voorgesteld door Davis, Haltiwanger en Schuh 
(1997). Jobcreatie en –destructie worden gemeten als 
veranderingen in het aantal arbeidsplaatsen op het 
niveau van de individuele werkgever. Voor de jaarge-
gevens van DynaM wordt gekeken naar het verschil 
tussen het aantal jobs op 30 juni van jaar t en 30 juni 

van jaar t-1. Als het aantal arbeidsplaatsen in een 
onderneming op het eind van de periode groter is dan 
in het begin, is sprake van jobcreatie. Als het aantal 
jobs op het einde kleiner is dan in het begin, is sprake 
van jobdestructie. De som van beide componenten, 
jobcreatie en -destructie, noemt men de totale 
jobreallocatie. Het verschil tussen beide componenten 
is de nettowerkgelegenheidsevolutie. Voor de precieze 
berekeningswijze verwijzen we naar de paragraaf 
‘Berekeningswijze indicatoren’. 

De cijfers over jobcreatie en -destructie meten geen 
gelijktijdige jobcreatie en –destructie in eenzelfde 
onderneming. Bijvoorbeeld: een bedrijf dat twintig 
arbeiders ontslaat en tien IT-medewerkers aanwerft, 
wordt geteld als een krimper met een destructie van 
tien jobs. De statistieken onderschatten dus (licht) de 
werkelijke jobcreatie en –destructie. Jobcreatie en –
destructie is ook niet gelijk aan de in- en uitstroom van 
werknemers. Werknemers kunnen aangeworven 
worden of vertrekken zonder dat het aantal jobs in de 
onderneming verandert. Ook kan een bepaalde 
arbeidsplaats in de loop van het jaar door verschillende 
mensen worden bezet. 

De jobcreatiegraad is de procentuele verhouding 
tussen het aantal bijkomende jobs dat in een jaar werd 
gecreëerd door starters en groeiende ondernemingen 
(de brutojobcreatie) en het totaal aantal arbeidsplaat-
sen. De jobdestructiegraad is de procentuele verhou-
ding tussen het aantal jobs dat in een jaar vernietigd 
werd door stopzettingen en krimpende ondernemingen 
(de brutojobdestructie) en het totaal aantal arbeids-
plaatsen. Het totaal aantal arbeidsplaatsen wordt bere-
kend als het gemiddelde van het totaal aantal arbeids-
plaatsen in jaar t-1 en t. Dit is ongewoon. In tegenstel-
ling tot traditionele maten, die de relatieve verandering 
meten ten opzichte van het aantal jobs in het basisjaar, 
en die relatieve maten opleveren tussen -100% en +∞, 
zijn de jobcreatie- en jobdestructiegraden daardoor 
symmetrische maten tussen -200% en +200%. Voor 
relatief kleine evoluties (+/-20%) liggen de graden dicht 
bij de uitkomsten van de traditionele berekeningswijze. 

Economische sectorindeling 

Alle arbeidsplaatsen van een bepaalde werkgever 
worden toegewezen aan één enkele sector, de hoofd-
activiteit van de werkgever. Dit is de activiteit met het 
hoogste omzetcijfer, of bij gebrek aan informatie hier-
over, de activiteit waaraan het grootste aantal werk-
nemers deelneemt. De indeling gebeurt volgens de 
NACE-BEL 2008; dit is de Belgische nomenclatuur die 
in overeenstemming is met de Europese activiteiten-
indeling NACE Rev. 2. Een belangrijke uitzondering 
vormen de jobs die worden ingevuld door uitzend-
krachten. Deze worden alle geteld in de Uitzendsector 
(NACE 78) omdat ze enkel gekend zijn als werknemers 
van het uitzendkantoor en niet als werknemers van de 
onderneming waar ze werken. Voor deze working 
paper worden de NACE-sectoren op het niveau van 2-
digits gehergroepeerd tot een twintigtal sectoren. De 
precieze indeling vindt u in bijlage 3. 
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Arbeidsvolume en gemiddelde arbeidsduur 

Het arbeidsvolume en de gemiddelde arbeidsduur in 
paragraaf 1.1 zijn gebaseerd op Eurostat-gegevens van 
de National Accounts. De gemiddelde arbeidsduur 
wordt berekend door het aantal gewerkte uren te delen 
door het aantal werkenden. De populatie is die van de 
loontrekkenden in alle sectoren van de economie. 

In de rest van de paper (vanaf paragraaf 1.2.) wordt het 
arbeidsvolume en de gemiddelde arbeidsduur berekend 
op basis van gegevens die de RSZ inzamelt via de 
Multifunctionele Aangifte (DmfA). De analyse-eenheid 
is de individuele werkgever. Het arbeidsvolume wordt 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten. De gemiddelde 
arbeidsduur wordt berekend door het aantal voltijdse 
equivalenten te delen door het aantal jobs per werkge-
ver. 

De bepaling van het arbeidsvolume gebeurt op basis 
van alle bezoldigde arbeidsprestaties per kwartaal, 
vermeld door de werkgever in de Multifunctionele 
Aangifte. De basiseenheid voor de berekening is de 
gebruikelijke arbeidsduur per week van een (fictieve) 
referentiepersoon, dit is een voltijdse werknemer in 
dezelfde onderneming. Voor elke werknemer wordt de 
verhouding berekend tussen zijn/haar arbeidsprestaties 
in de loop van een volledig kwartaal en de prestaties 
van de fictieve referentiepersoon. Voor voltijdse 
werknemers gebeurt de berekening op basis van het 
aantal gewerkte dagen, voor deeltijdse werknemers op 
basis van het aantal gewerkte uren. Het aantal voltijdse 
equivalenten geeft dus een aanduiding van de bezet-
tingsgraad van een arbeidsplaats gedurende het kwar-
taal. Arbeidsprestaties van minder dan één voltijdse 
equivalent kunnen hun oorsprong vinden in deeltijdse 
prestaties (wekelijkse arbeidsduur lager dan die van de 
referentiepersoon); een kortere periode van tewerkstel-
ling (geen volledig kwartaal tewerkgesteld); of periodes 
van afwezigheid niet gedekt door een loon (zie verder). 

Belangrijk voor de interpretatie van de gegevens is dat 
sommige perioden waarin de werknemer afwezig is van 
het werk meegeteld worden bij de berekening van het 
aantal voltijdse equivalenten en ander niet. Dagen 
(uren) waarvoor de werknemer een bezoldiging van de 
werkgever ontvangt worden doorgaans wel in rekening 
gebracht, terwijl perioden waarin de werknemer een 
vergoeding van de sociale zekerheid ontvangt, niet 
worden meegeteld. We geven een kort overzicht van de 
belangrijkste gevallen. Worden wel meegeteld in de 
berekening van de voltijdse equivalenten: vakantie-
dagen, wettelijke feestdagen, korte perioden van ziekte. 
Worden niet meegeteld in de berekening van de vol-
tijdse equivalenten: perioden van tijdelijke werkloos-
heid, tijdskrediet of loopbaanonderbreking, arbeidson-
geschiktheid, stakingsdagen, moederschapsrust en 
vaderschapsverlof. Voor arbeidsprestaties in het kader 
van overwerk is de indeling als volgt: het overwerk dat 
op het moment zelf wordt bezoldigd wordt meegeteld in 
de berekening van de voltijdse equivalenten; het over-
werk in piekperiodes daarentegen, dat wordt gecom-
penseerd door inhaalrust in kalmere periodes, is niet 
opgenomen in het aantal voltijdse equivalenten. Meer 
details over de berekeningswijze vindt u in de RSZ-
brochures over de Loontrekkende tewerkstelling, zie 
http://www.rsz.fgov.be  

Berekeningswijze indicatoren 

De jaarlijkse evoluties worden berekend op basis van 
de veranderingen tussen het tweede kwartaal van jaar 
t-1 en jaar t. 

De jaarlijkse jobcreatie en –destructie per werkgever 
wordt berekend als de verandering tussen het aantal 
jobs op het einde van het tweede kwartaal van jaar t-1 
en het aantal jobs op het einde van het tweede kwartaal 
van jaar t. De jaarlijkse jobcreatie is de som van de 
jobcreatie door startende werkgevers en werkgevers 
met een toenemend aantal jobs. De jaarlijkse job-
destructie is de som van de jobdestructie door werk-
gevers die hun activiteiten stopzetten en werkgevers 
met een dalend aantal jobs. Zij  en  het aantal 
jobs van werkgever i op het einde van het tweede 
kwartaal van jaar t-1 en jaar t, dan is de jobcreatie in 
jaar t:   

waarbij i een startende of groeiende werk-
gever in de betreffende periode, d.w.z. 0 

en de jobdestructie in jaar t:   
waarbij i een werkgever die stopt of met een 
dalend aantal jobs in de betreffende periode, 
d.w.z. 0 

De netto-evolutie van de werkgelegenheid is de som 
van jobcreatie en –destructie:  
De jaarlijkse jobcreatie en (jobdestructie) per sector 
wordt berekend als de som van de jobcreatie (job-
destructie) door werkgevers in de sector. Werkgevers 
worden ingedeeld in de sector waarin ze zich op het 
einde van de periode (jaar t) bevinden. 

De jaarlijkse evolutie van het arbeidsvolume per werk-
gever wordt berekend als de verandering tussen het 
aantal voltijdse equivalenten dat werd opgetekend voor 
het tweede kwartaal van jaar t-1 en het aantal voltijdse 
equivalenten in het tweede kwartaal van jaar t. Naar 
analogie met de evolutie van het aantal jobs kan voor 
elk periode een onderscheid gemaakt worden tussen 
werkgevers met een toenemend arbeidsvolume en zij 
met een dalend arbeidsvolume. De totale verandering 
van het arbeidsvolume in de economie of per sector 
kan aldus worden opgesplitst in een toename en een 
afname (cf. tabel 1). Zij  en  het aantal voltijdse 
equivalenten van werkgever i in het tweede kwartaal 
van jaar t-1 en jaar t, dan is 
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De toename van het arbeidsvolume in jaar t:    
waarbij i een werkgever met een toenemend 
arbeidsvolume in de betreffende periode, 
d.w.z. 0 

De afname van het arbeidsvolume in jaar t:   
waarbij i een werkgever met een afnemend 
arbeidsvolume in de betreffende periode, 
d.w.z. 0 

De nettoverandering van het arbeidsvolume is de som 
van beide componenten: 

 

De jaarlijkse veranderingen van het arbeidsvolume per 
sector worden berekend als de som van de veranderin-
gen bij werkgevers die zich in jaar t in de sector bevin-
den. 

De gemiddelde arbeidsduur per werkgever in jaar t, 
, wordt berekend als de verhouding tussen het aantal 

voltijdse equivalenten en het aantal jobs, elk met 
betrekking tot het tweede kwartaal van jaar t. De 
gemiddelde arbeidsduur is gelijk aan nul voor werk-
gevers met 0 jobs in jaar t:   ⁄  indien 0 0   indien 0 

De gemiddelde arbeidsduur in een sector of in de totale 
economie wordt op gelijkaardige berekend, namelijk als 
een breuk met in de teller de som van het aantal vol-
tijdse equivalenten bij werkgevers in de sector (totale 
economie), en in de noemer de som van het aantal jobs 
in de sector (totale economie). Voor sector S is de 
gemiddelde arbeidsduur in jaar t: ∑ ∈∑ ∈  

Voor de berekening van de interne en externe verande-
ringen in het arbeidsvolume hebben we de gemiddelde 
arbeidsduur per werkgever in periode (t-1 – t) nodig. 
Deze wordt als volgt berekend: 

,   indien i start als werkgever in 
 periode (t-1 – t) 

,   indien i stopt als werkgever in 
 periode (t-1 – t) 

, 2⁄  voor de overige  
 werkgevers 

De externe aanpassing van het arbeidsvolume per 
werkgever i in periode (t-1 – t) wordt berekend door het 
aantal jobs dat in de periode bij de werkgever werd 
gecreëerd of vernietigd om te zetten in voltijdse equi-
valenten. Aangezien we het arbeidsvolume van een 
individuele job niet kennen nemen we de gemiddelde 
arbeidsduur van werkgever i in periode (t-1 – t) als 

uitgangspunt. De externe aanpassing van het arbeids-
volume van werkgever i in periode (t-1 – t) is dus: 

, ∗ ,  

De interne aanpassing van het arbeidsvolume per 
werkgever i in periode (t-1 – t) wordt berekend als de 
residuele verandering van het arbeidsvolume, dit wil 
zeggen na aftrek van de externe aanpassing. De 
interne aanpassing van het arbeidsvolume van werk-
gever i in periode (t-1 – t) is dus: 

, ,  

De jaarlijkse interne en externe veranderingen van het 
arbeidsvolume per sector worden berekend als de som 
van de veranderingen bij werkgevers die zich in jaar t in 
de sector bevinden. Voor sector S is de externe en 
interne aanpassing van het arbeidsvolume in periode (t-
1 – t) gelijk aan: 

, ,∈  

, ,∈  

Per definitie is de som van beide componenten gelijk 
aan de totale nettoverandering van het arbeidsvolume 
in de sector:  

, , ,    

We merken op dat deze berekeningswijze de totale 
nettoverandering van het arbeidsvolume in de sector 
opsplitst in twee nettocomponenten, de interne en 
externe veranderingen. Het is even goed mogelijk de 
nettoveranderingen per sector op te splitsen in vier 
brutocomponenten, namelijk de interne toename van 
het arbeidsvolume (som van verandering van het 
interne arbeidsvolume bij werkgevers met een positieve 
interne aanpassing), de interne afname van het 
arbeidsvolume (som van verandering van het interne 
arbeidsvolume bij werkgevers met een negatieve 
interne aanpassing), en analoog de externe toename 
en afname van het arbeidsvolume. Deze vier bruto-
componenten komen in deze working paper enkel voor 
in tabel 1, waar ze weergegeven worden op het niveau 
van de totale economie. 
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Bijlage 3 Sectorindeling  

Sectorindeling volgens NACE-BEL 2008; dit is de Belgische nomenclatuur die in overeenstemming is met de 
Europese activiteitenindeling NACE Rev. 2.   
Meer info op statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel  

  NACE-BEL 2008 2 digits  

Landbouw 01 - 02 - 03 

Voedingsindustrie 10 - 11 - 12 

Textiel- en kledingindustrie 13 - 14 - 15 

Hout- en papierindustrie 16 - 17 - 18 

Chemie en Farmacie 19 - 20 - 21 

Metaalindustrie 24 - 25 - 26 - 27 - 28 

Auto-industrie 29 - 30 

Overige industrie 05 - 06 -07 - 08 - 09 - 22 - 23 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 

Bouw 41 - 42 - 43 

Groothandel 45 - 46 

Kleinhandel 47 

Vervoer en logistiek 49 - 50 - 51 - 52 - 53 

Horeca 55 - 56 

ICT 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 

Financiële en immobiliënsector 64 - 65 - 66 - 68 

Vrije beroepen en wetenschappelijke activitei-
ten 

69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 

Administratieve en ondersteunende diensten 77 - 79 - 80 - 81 - 82 

Openbaar bestuur 84 

Onderwijs 85 

Gezondheidszorg en maatsch. dienstverlening 
met huisvesting 

86 - 87 

Maatschappelijke dienstverlening zonder huis-
vesting 

88 

Overige diensten 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 

Uitzendsector 78 
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DynaM  
Statistieken over de Dynamiek op de Belgische Arbeidsmarkt 
Een samenwerking tussen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - HIVA-KU Leuven - Federgon 

DynaM is een wetenschappelijk project dat de bewegingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt die verborgen 
blijven achter netto-statistieken. Drie thema’s staan centraal: 

de start en stopzetting van ondernemingen als werkgever 
de creatie en vernietiging van banen 
de in- en uitstroom van werknemers 

Online indicatorenset •• DynaM stelt cijfers en indicatoren ter beschikking aan het publiek. Deze zijn opge-
steld volgens internationaal geldende definities, zoals die van OECD en Eurostat. De methodologie volgt 
inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zijn de gegevens bruikbaar voor zowel onderzoe-
kers als beleidsmakers. 

DynaM publiceert basisindicatoren over de dynamiek op de arbeidsmarkt zoals starters- en stopzettings-
ratio’s, jobcreatie- en jobdestructiegraden en vanaf eind 2012 ook verlooppercentages van personeel. De 
gedetailleerde data zijn opgesplitst volgens regio, sector, ondernemingsgrootte, enz. Naast indicatoren biedt 
DynaM online ook tal van basiscijfers aan waarmee de professionele gebruiker zelf aan de slag kan. 

De cijfers en indicatoren worden op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. DynaM bevatte aanvankelijk data 
vanaf 2008, maar vult deze geleidelijk aan tot historische reeksen. 

Analyse en duiding •• DynaM biedt online uitleg bij de cijfers en beschrijft beknopt recente evoluties. Zo 
wordt de gebruiker geholpen bij de interpretatie van de gegevens. Daarnaast publiceert HIVA-KU Leuven 
working papers die gebaseerd zijn op een wetenschappelijke analyse van de data. Deze belichten relevante 
en actuele thema’s over de dynamiek op de arbeidsmarkt. 

Een ruim forum •• DynaM richt zich naar professionele gebruikers van arbeidsmarktinformatie, zoals onder-
zoekers, beleidsmakers, dienstverleners voor de arbeidsmarkt, sociale partners en de media. 
DynaM wil de interactie stimuleren tussen onderzoek, dataleveranciers en gebruikers. Na de ontwikkelings-
fase evolueert DynaM naar een ruim forum voor onderzoek waarop verschillende auteurs analyses presen-
teren over de dynamiek op de arbeidsmarkt. 

Bron •• DynaM is gebaseerd op door de RSZ en RSZPPO ingezamelde gegevens (DmfA - Multifunctionele 
aangifte). Deze gegevenbron bevat informatie op individueel niveau over zowel werkgevers als werknemers 
en heeft een zeer ruime dekkingsgraad (ca. 99% van de Belgische werkgevers en werknemers). HIVA-KU 
Leuven en RSZ ontwikkelden een wetenschappelijk gevalideerde methodologie om deze administratieve 
gegevens en vooral de unieke koppeling tussen werkgever en werknemer te vertalen naar statistisch bruik-
bare data. 

Partners •• de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) maakt de basisdata aan en HIVA-KU Leuven zorgt 
voor de wetenschappelijke ondersteuning van het DynaM-project. De methodologie is het resultaat van hun 
gemeenschappelijke inspanningen. Federgon ondersteunt de wetenschappelijke activiteiten van HIVA-KU 
Leuven in het kader van DynaM-België met de Federgon Leerstoel ‘Dynamiek van de arbeidsmarkt’. 

Informatie 
Voor meer informatie kan u terecht bij 
 
Info over bron en basisstatistiek: 
RSZ-Directie Statistiek: Peter Vets • Tel. 02 509 31 43 • peter.vets@rsz.fgov.be  
 
Info over methode en indicatoren: 
HIVA-KU Leuven: Karen Geurts • Tel. 016 32 33 78 • karen.geurts@hiva.kuleuven.be  
 
Info over Federgon Leerstoel: 
Federgon: Paul Verschueren • Tel. 02 203 38 03 • paul.verschueren@federgon.be  


