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opgebouwde kennis en standpun-

ten uit v orig ov erleg. H ieronder 

gev en we de twee kenniselemen-

ten weer die doorslaggev end wa-

ren v oor de gekoz en inv alshoek.

Ten eerste is er de rol v an betaald

werk bij armoedebestrijding. H et 

belang erv an kan niet ontkend

worden, maar mag anderz ijds

ook niet ov erschat worden. A rmoede is v aak een

multidimensionaal gegev en, waardoor het aange-

wezen kan z ijn om v oorafgaand of gelijktijdig met 

de tewerkstelling iemands gez ins-, huisv estings-,

gezondheidssituatie, enzov oort te v erbeteren, wil 

men de lev ensomstandigheden duurz aam v erbete-

ren. Daarnaast speelt de kwaliteit v an de jobs een 

cruciale rol om uit armoede te blijv en of te raken.

Die kwaliteit v erwijst naar de arbeidsv oorwaar-

den: de hoogte v an het loon, de sociale prestaties

waartoe de job aanleiding heeft, de werkz ekerheid, 

de arbeidstijdregeling, de gezondheidsrisico’s, de

doorstromingskansen, enzov oort. E en laag loon

en een aaneenschakeling v an kortdurige jobs z ijn

armoederisicofactoren op z ich.2 E en flex ibel uur-

rooster (bijv oorbeeld nachtwerk en onderbroken

uurroosters), deeltijdse jobs, ongunstige arbeids-

omstandigheden en weinig doorgroeimogelijkhe-

den lijken eerder een bron v an bestaansonz eker-

heid te v ormen indien z e gecombineerd worden 

met andere ongunstige arbeidsv oorwaarden. De 

Passende arbeid in het licht
van arbeidsm arktactivering en 
arm oedebestrijding

E en v an de kernopdrachten v an het S teunpunt tot

bestrijding v an armoede, bestaansonz ekerheid en

sociale uitsluiting (in wat v olgt: S teunpunt) is het

organiseren v an structureel ov erleg met deskundige

actoren dat uitmondt in beleidsv oorstellen. Daarbij

besteedt het bijz ondere aandacht aan de dialoog

met mensen in armoede, en dit v ia de v erenigingen

waarin z ij samenkomen. De tweejaarlijkse v ersla-

gen v an het S teunpunt bev atten de resultaten v an

dit ov erleg.

De bijdrage ov er de criteria v an de passende

dienstbetrekking in het tweejaarlijks v erslag 20 0 8 -

20 0 9  draagt de stempel v an de ov erleggroep ov er

socio-professionele inschakeling. De keuz e v oor

dez e thematiek lag echter in het v erlengde v an de

De passende dienstbetrekking: een 

achterhaald concept of m eer dan ooit 

bruikbaar?
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Passende arbeid is een centraal concept in de werkloosheidsregle-

mentering, zowel als middel ter controle van de werkbereidheid

van werklozen als dam tegen de aanvaarding van precaire arbeid.

Door het gevoerde activeringsbeleid wordt het concept meer en 

meer ondergraven. Toch is het wenselijk om na te denken over

een herwaardering ervan, wat leidt tot een bevraging van de

koers die het bredere arbeidsmarktbeleid vaart.
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evolutie op de arbeidmarkt van de laatste decennia 

wordt gekenmerkt door een neerwaartse druk op 

de arbeidsvoorwaarden, dit onder invloed van ten-

densen als liberalisering en flexibilisering. V olgens 

menig actor op het terrein is het gevolg dat meer 

werkenden bestaansonzeker dreigen te worden en 

dat het armoederisico bij diegenen die zich al aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt bevonden, ver-

hoogd wordt. Het dienstencheq uestelsel, dat bestu-

deerd werd tijdens een vorig overleg georganiseerd 

door het Steunpunt (2007 ), vormt hier een concreet 

voorbeeld van.3

P assende arbeid is dan wel een concept in de werk-

loosheidsreglementering dat fungeert als een con-

trolemechanisme voor de werkwilligheid, het stelt 

eveneens een aantal drempels in op het vlak van 

jobkwaliteit en de afstemming tussen beroeps- en 

gezinsleven. Het begrip dient voor de deelnemers 

per definitie de arbeidssfeer te overstijgen: een pas-

sende job is een job die een menswaardig bestaan 

mogelijk maakt en die vooruitzichten biedt. In die 

zin bouwt het verder op de ‘Decent W ork Agenda’ 

van de Internationale Arbeidsorganisatie (201 0).

Ten tweede is er het huidige activeringsbeleid in-

zake werklozen. Het samenwerkingsakkoord van 

30 april 2004 betreffende de actieve begeleiding van 

werklozen heeft voor een versterking van dit beleid 

gezorgd. De gegevens over de acties van werkzoe-

kenden die de gewestelijke diensten (V DAB , Acti-

ris, F orem en Arbeidsambt) aan de R ijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (R V A) bezorgen, worden voor-

taan elektronisch overgemaakt. Daarnaast is er de 

invoering van een bijkomend controlemechanisme 

naar het zoekgedrag van langdurig werklozen, uit-

gevoerd door de R V A. Elke opvolgingscy clus be-

staat uit maximaal drie gesprekken. Indien de zoek-

inspanningen onvoldoende worden beoordeeld, 

wordt een contract met verbintenissen en concrete 

acties opgemaakt. U it een negatieve evaluatie na 

het tweede gesprek volgt een tijdelijke sanctie, na 

het derde gesprek een definitieve sanctie. In het 

samenwerkingsakkoord engageren de gewesten 

zich ook om hun begeleidingsinspanningen op te 

drijven, zodat elke werkloze kan genieten van een 

recht op begeleiding voor een eventuele oproep 

door de R V A.

Het federale activeringsluik wordt door heel 

wat organisaties op het terrein als ondoelmatig 

beschouwd, zowel in termen van armoedebestrij-

ding als duurzame arbeidsmarktparticipatie. Z o 

leidt het volgens hen tot een grote toename van het 

aantal directe en indirecte4 sancties van werkloos-

heidsuitkeringen, in de eerste plaats bij de meest 

kwetsbaren. Dit betekent niet dat er bij hen meer 

‘werkonwilligen’ zijn dan bij de overige werklozen, 

het betekent vooral dat de federale activeringspro-

cedure te weinig rekening houdt met de nefaste 

impact van hun levensomstandigheden op hun 

zoekinspanningen naar werk. Z o kunnen huisves-

tingsperikelen of gezondheidsproblemen die in-

spanningen dwarsbomen. G ebrek aan mondelinge 

vaardigheden benadeelt hen bij de verdediging van 

hun gedrag tegenover de R V A-facilitator. Het feit dat 

ze regelmatig van adres veranderen, ontmoedigd 

zijn door eerdere vruchteloze stappen naar werk 

of moeilijkheden hebben bij het begrijpen van ad-

ministratieve formulieren, verklaart in veel geval-

len hun absenteïsme en het niet nakomen van hun 

verbintenissen met de R V A. Deze personen hebben 

geen baat bij een snelle inschakeling, maar bij een 

kwaliteitsvolle begeleiding waarbij het verbeteren 

van hun levensomstandigheden centraal staat, of zo 

men wil een brede, welzijnsgerichte activering. Een 

dergelijke aanpak loopt nu bij de V DAB  bij wijze 

van experiment, de zogenaamde werk-welzijnstra-

jecten.

Een –  in absolute termen groot –  deel van de ge-

sanctioneerden wendt zich nadien tot het O C M W . 

R ecent onderzoek naar de potentië le stromen van 

gesanctioneerde werklozen naar de O C M W ’s be-

vestigt deze vaststelling (Hey len et al., 2009). Deze 

studie ondersteunt ook de zienswijze dat het acti-

veringsplan aanzet tot de aanvaarding van precair, 

niet-passend (volgens de definitie van de deelne-

mers) werk.5

De passende dienstbetrekking als een 
evenw icht tussen rechten en plichten

De controle van het onvrijwillig karakter van de 

werkloosheid is een essentieel element van het 

stelsel. Z e drukt de verplichting uit om het risico te 

beperken, in voorkomend geval de schade, en ver-

tegenwoordigt daarmee het verzekeringsprincipe in 

de sociale zekerheid. De wetgever heeft de geval-

len van vrijwillige werkloosheid die leiden tot een 

schorsing van de uitkering opgesomd. Het verlaten 
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of weigeren van een passende dienstbetrekking 

zonder wettige reden is er een van. Die wettigheid 

wordt vastgesteld aan de hand van criteria, vastge-

legd in artikels 22 tot 32 van het ministerieel besluit 

van 26 november 1991 houdende de toepassingsre-

gelen van de werkloosheidsreglementering.

De passende dienstbetrekking stelt verplichtingen 

in voor de ene partij, die telkens garanties vormen 

voor de andere. Deze afruil vormt een treffende il-

lustratie van het zoeken naar het evenwicht tussen 

het principe van de verzekering en solidariteit in 

deze sociale zekerheidstak. De werkloze die niet 

ingaat op een passend jobaanbod of een passende 

job verlaat, verliest zijn uitkering respectievelijk 

geeft zijn recht op toekenning van de uitkering 

op. De bescherming die eruit voortvloeit (het kun-

nen weigeren van niet-passende jobs), beperkt dan 

weer de manoeuvreerruimte van de controlerende 

instantie. Onrechtstreeks zet het de overheid, voor 

wie de werkloosheid een belangrijke directe en in-

directe6 sociale zekerheidskost vertegenwoordigt, 

aan om zowel de toegang tot tewerkstelling als de 

kwaliteit van de arbeid(somgeving) te stimuleren.

Naar een herziening en herwaardering 
van de passende dienstbetrekking

De criteria zelf hebben betrekking op de kenmer-

ken van de job, het beroepsproject en de afstem-

ming tussen beroeps-, gezins- en privé leven.7 Het 

in rekening brengen van het laatste element wijst 

erop dat de wetgever uitgaat van een bepaalde 

normatieve visie over de plaats van arbeid in de 

samenleving.

De laatste aanpassing aan de criteria dateert van 

1991. Intussen is de maatschappelijke realiteit sterk 

gewijzigd, mede onder invloed van arbeidsmarkt-

evoluties zoals de toename van de vrouwelijke ar-

beidsparticipatie. Terwijl in 1991 het eenkostwin-

nersmodel nog de norm was, is dit nu het twee-

verdienerschap. Er zijn ook de toename van het 

aantal eenoudergezinnen en alleenwonenden en 

de afbrokkeling van de gezinsstabiliteit. In combi-

natie met de arbeidsmarkttendensen die een neer-

waartse druk uitoefenen op de jobkwaliteit, hebben 

deze ontwikkelingen een grotere maatschappelijke 

kwetsbaarheid van gezinnen tot gevolg. De situatie 

van personen die werken tegen een laag of lager 

dan gemiddeld loon, al dan niet gepresteerd in een 

tijdelijk contract, maar die samenleven met iemand 

die over een relatief hoog inkomen beschikt, blijft 

dus in zekere mate precair.

Een herziening van de criteria zou deze gewijzigde 

maatschappelijke context als achtergrond moeten 

nemen. Vraag is of deze herziening voor een betere 

bescherming zal zorgen, indien er gelijktijdig geen 

aanpassing van het genoemde samenwerkingsak-

koord komt. Sinds de invoering van het federale 

activeringsplan is het aantal sancties uitgesproken 

op basis van het weigeren van een passend jobaan-

bod verder gedaald. Zoals gezegd, heeft de toepas-

sing van het plan voor een grote toename van het 

aantal sancties gezorgd. Bepaalde andere klassieke 

‘sancties’ van vrijwillige werkloosheid,8 zijn al ge-

ruime tijd aan een opmars bezig. Het afnemen van 

het aandeel van sancties in toepassing van de pas-

sende dienstbetrekking ondermijnt onmiskenbaar 

het belang ervan.

Beleidsmatig wordt erkend dat het activeringsplan 

tekortschiet op een aantal punten, onder andere 

bij de opvolging van de kwetsbare werklozen, met 

transfers naar de OCMW’s als een van de gevolgen. 

De nota van de minister van Werk van 16 maart 

2010 met voorstellen ter actualisering van het sa-

menwerkingsakkoord wil daar aan verhelpen (Mil-

quet, 2010).9 De weg die daartoe wordt bewandeld, 

is die van een snellere en meer persoonlijke opvol-

ging van de werkzoekende. De gewesten zouden 

zich voortaan engageren om systematisch een voor 

de werkzoekende verplicht actieplan af te sluiten 

vooraleer de RVA, in een vroeger stadium dan mo-

menteel het geval is, tussenkomt. Tot nog toe is dit 

facultatief. De RVA zou niet langer zelf een actie-

plan opmaken, maar de inspanningen van de werk-

zoekende evalueren op basis van een rapport van-

wege de gewestinstelling over de uitvoering van de 

acties en op basis van informatie waarover ze reeds 

beschikt. Er wordt ook voorgesteld om de procedu-

re voor bepaalde tijd te schorsen bij de werklozen 

die als ver verwijderd van de arbeidsmarkt worden 

beschouwd en die tegelijk specifieke, langduriger 

begeleiding ontvangen vanwege de gewestelijke 

diensten. Deze groep omvat de personen met een 

problematiek van medische, mentale, psychische of 

psychiatrische aard (MMPP), de personen met grote 

problemen inzake sociale aanpassing en de niet-

toeleidbare werkzoekenden.
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De vraag stelt zich echter of, wanneer de geweste-

lijke diensten net als de RVA activeringscontracten 

gaan afsluiten, het aantal sancties niet nog meer 

zal toenemen.10 Een groot deel van de kwetsbare 

werklozen zal weliswaar georiënteerd worden 

naar de groep die ‘ver verwijderd’ is van de ar-

beidsmarkt. Deze groep kan bogen op een schor-

sing van de opvolgingsprocedure door de RVA. 

Schorsing betekent echter geen annulatie van de 

procedure en de termijnen van de opschorting 

zijn strikt vastgelegd. Maar de wenselijke looptijd 

van specifieke inschakelingsacties voor dit doel-

publiek is per definitie vooraf niet te bepalen. 

Wat zal bijgevolg de houding van de gewestelij-

ke dienst of de RVA zijn indien na afloop van de 

schorsingsprocedure, de inschakeling als ‘mislukt’ 

of ‘niet voltooid’ wordt bestempeld? De ‘labeling’ 

die gepaard gaat met de categorisering tot deze 

groep, kan trouwens het geloof van de persoon in 

zijn eigen capaciteiten aantasten. De kwestie van 

het garanderen van een gelijke rechtsbescherming 

voor elke werkloze dringt zich ook op, omdat het 

onderscheid tussen wie wel of niet tot een van de 

drie categorieën behoort heel moeilijk vast te stel-

len is. Een deel ‘reguliere’ werklozen zal wellicht 

dus ook problemen vertonen die armoedegerela-

teerd zijn. De mogelijkheid van de gewestelijke 

diensten om voldoende rekening te houden met 

armoedesituaties, zodat die niet als ‘werkonwillig-

heid’ worden aanzien, lijkt echter beperkt. Zo is 

er geen sprake van het feit dat deze activerings-

contracten een evaluatie zouden bevatten van de 

globale welzijnssituatie. Evenmin wordt er gespro-

ken over de autonomie van de persoon om zijn ei-

gen beroepsproject te bepalen. Bovendien dienen 

ze opgesteld en geëvalueerd te worden binnen 

strikte termijnen. Het voorkomen van armoede of 

bestaansonzekerheid vertoont daarentegen vaak 

een ‘verborgen’ karakter dat zich pas laat kennen 

na langere tijd. Uit ervaring met toepassing van 

contracten bij OCMW’s, gewestelijke diensten en 

andere sociale diensten weten we dat sanctiedruk 

en formalisme bij de afsluiting van contracten het 

vertrouwen van kwetsbare personen in de tegen-

partij ondermijnen. Dit is uiteraard niet bevorde-

rend voor het welslagen van de inschakeling.

Voor de deelnemers aan het overleg staan de acti-

veringscontracten gelijk met een uitholling van het 

recht op een werkloosheidsuitkering. De bewijslast 

verschuift volledig naar de werkloze, die op quasi 

permanente wijze zijn zoekgedrag moet kunnen 

verantwoorden. In tegenstelling tot de controle op 

basis van de passende dienstbetrekking, onttrekt de 

overheid zichzelf aan enige verplichting. Indien in 

een vernieuwd samenwerkingsakkoord de werk-

zoekende zijn recht zou kunnen laten gelden op 

begeleiding voor een oproep door de RVA, is er 

wel een verplichting tot het aanbieden van inscha-

keling in het geding. De concrete procedures en 

contractmodaliteiten zullen dan uitwijzen in hoe-

verre er een billijk evenwicht is tussen de individu-

ele en collectieve aansprakelijkheid voor de werk-

loosheid. De meeste deelnemers waren echter van 

oordeel dat een ‘modernisering’ van de passende 

dienstbetrekking meer garanties biedt om voor dit 

evenwicht te zorgen dan een aanpassing van de 

activeringsprocedure.

Enkele criteria over de arbeidsduur 
onder de loep genomen

Bij wijze van slot werpen we een blik op sommige 

reglementaire criteria rond de arbeidsduur die als 

erg problematisch worden opgevat door de deelne-

mers. Voor de bespreking van de andere criteria die 

tijdens het overleg de revue passeerden, verwijzen 

we naar het verslag.

Een eerste opvallende vaststelling is dat geen enkel 

criterium zich uitspreekt over de contractduur. De 

werknemer heeft met andere woorden geen wettig 

motief om een aanbod van contract van bepaalde 

duur te weigeren of een dergelijke job te verlaten. 

De RVA heeft echter het recht om ook andere cri-

teria in aanmerking te nemen als geldige motieven. 

De job kan dus ook als niet-passend beoordeeld 

worden op basis van een combinatie van verschil-

lende ongunstige arbeidsvoorwaarden, met daarbij 

bijvoorbeeld een kortdurig contract, zelfs al beant-

woordt geen enkele voorwaarde aan de hoedanig-

heid van ‘niet-passend’. Tijdelijke jobs zijn meer 

geconcentreerd bij de lage inkomensgroepen met 

minder tewerkstellingsperspectieven. Ze zorgen bij 

hen bijgevolg vlugger voor werk- en inkomenson-

zekerheid. De springplank van tijdelijk naar vast 

werk laat het ook vaker afweten bij deze groep 

personen. Daarnaast willen bepaalde eigenaars 

niet verhuren aan werknemers met korte arbeids-

contracten of worden ze door bankinstellingen als 

argument aangehaald om geen hypothecaire lening 



114 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 3/2010

toe te kennen. Deze factoren zetten aan tot een 

debat over de invoering van een reglementair cri-

terium over de contractduur, zeker indien men de 

tendens naar meer tijdelijke arbeid in het achter-

hoofd houdt.

De beoordeling van de criteria op het vlak van 

deeltijdse arbeid is uiterst complex. Dit heeft te 

maken met het statuut van deze vorm van arbeid. 

In heel wat sectoren of ondernemingen is het in-

gevoerd en wordt het gebruikt als een alternatief 

voor lineaire arbeidsduurvermindering met behoud 

van loon. Voor de werkgever is het dan een mid-

del tot verlaging van de arbeidskost. Werknemers 

kiezen vaak bewust voor deeltijdse arbeid omdat 

het tegemoet komt aan hun wens naar een betere 

afstemming tussen beroeps-, gezins- en privéleven. 

Maar niet zelden, en vooral in laagbetaalde secto-

ren met veel vrouwelijke werknemers, gaat het om 

de enige mogelijke keuze, om ‘keuzedwang’. De 

redenen hiervoor kunnen te maken hebben met de 

arbeidsvoorwaarden zelf: het niet vinden van een 

voltijdse job, de door het activeringsbeleid opge-

legde druk tot het aanvaarden van een job, of nog, 

de zwaarte van de jobinhoud waardoor voltijdse 

jobuitoefening niet mogelijk is. Er zijn ook de ‘elas-

tische’ deeltijdbanen, dit zijn banen die door hun 

uurrooster of door de tijd die nodig is om zich van 

de ene naar de andere baan te begeven, niet gecom-

bineerd kunnen worden met een andere deeltijdse 

betrekking. Een gebrekkige invulling van de rand-

voorwaarden bij tewerkstelling is een ander moge-

lijk motief. We denken hier onder andere aan het 

niet vinden van kinderopvang in de nabijheid en de 

hulp voor de verzorging van zieke of bejaarde, al 

dan niet inwonende, familieleden. Voor kwetsbare 

gezinnen zijn dergelijke situaties problematischer 

dan voor andere gezinnen. Zij beschikken niet over 

de middelen om zich tot private dienstverlening te 

wenden; voor hun welzijn en tewerkstellingskan-

sen is het essentieel dat er een voldoende groot, 

betaalbaar en toegankelijk aanbod aan openbare 

diensten bestaat. Vanuit dezelfde optiek is het voor 

kwetsbare huishoudens evengoed problematisch 

dat overwegingen van familiale aard slechts kun-

nen ingeroepen worden om een job te weigeren 

wanneer het een zwaar beletsel betreft. Het verslag 

gaat dieper in op dit criterium.

Artikel 22 bepaalt dat men werknemers kan ver-

plichten een deeltijdse job te aanvaarden, zelfs al 

wensen ze voltijds te werken. Dit staat haaks op be-

leidsdoelstellingen die voor een vermindering van 

de gedwongen keuzes voor deeltijdarbeid kunnen 

zorgen: de creatie van meer voltijdse jobcreatie en 

de verbetering van de toegang tot die jobs via het 

wegwerken van hindernissen verbonden met de 

job zelf (onder andere via preventie van gezond-

heidrisico’s) of met de randvoorwaarden. Het geeft 

ook aan dat men ervan uitgaat dat de deeltijdse 

jobs voor voldoende inkomenszekerheid zorgen. In 

veel tweeverdienersgezinnen is dit ongetwijfeld het 

geval (maar dan nog zal dit afhangen van andere 

arbeidsvoorwaarden). Bij alleenstaanden en een-

kostwinnersgezinnen is dit veel minder waarschijn-

lijk. De inkomensgarantie-uitkering (IGU) biedt in 

deze zelden een oplossing. Deze toeslag bij het 

loon kunnen deeltijdse werknemers met behoud 

van rechten die over een laag loon beschikken 

onder bepaalde voorwaarden verkrijgen. Het be-

drag ervan is echter ontoereikend. De verplichting 

van werknemers met een IGU-regeling om desge-

vallend meer werkuren te aanvaarden, belemmert 

dan weer de aanvraag ervan door personen met 

gezondheidsproblemen, personen voor wie meer 

werk onverenigbaar is gezien de zorgtaken die ze 

al vervullen, enzovoort. Wat artikel 27 betreft, dat 

onder andere handelt over de vrijwillige deeltijdse 

werknemers,11 zou men eveneens de afweging die-

nen te maken of het om een vrijwillige keuze voor 

dit statuut gaat, dan wel een door maatschappelijke 

omstandigheden gedwongen keuze verbergt. In 

het laatste geval stelt zich dan de vraag waarom de 

deeltijdse baan geen recht op een volledige werk-

loosheidsuitkering opent.

Een diepgaande reflectie over de criteria inzake 

deeltijdse arbeid bevindt zich dus op het snijpunt 

tussen armoede- en arbeidsmarktbeleid. Het sociale 

zekerheidsbeleid dient evengoed meegenomen te 

worden, gezien het uitoefenen van deeltijdarbeid 

gedurende lange tijd de opbouw van behoorlijke 

pensioenrechten mogelijks in het gedrang brengt.

Henk Termote

Sophie Galand

Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding
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Noten

 1. De publicatie kan afgedrukt worden via de website van 

het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaanson-

zekerheid en sociale uitsluiting (http://www.armoede-

bestrijding.be/tweejaarlijksverslag5.htm#Deel 1 Een 

bijdrage aan politiek debat en politieke actie).

 2. Cijfermatig levert de werkzekerheid de beste indicatie 

op: het armoederisico van een tijdelijk contract bedraagt 

7,5%  tegenover 1,9%  voor een vast contract – EU-SILC 

2006. (FOD Sociale Zekerheid, 2009).

 3. De neerwaartse druk uitte zich onder meer via afw ijkin-

gen aan de ‘normale’ arbeidsreglementering. Intussen zijn 

sommige van die afw ijkingen wel afgeschaft of ingeperkt.

 4. Heel wat sancties worden uitgesproken omdat werklozen 

niet ingaan op een oproep. De toename van de ‘vrijstel-

lingen omw ille van sociale of familiale redenen’, die veel 

werklozen gebruiken om aan een oproep vanwege de RVA 

te ontsnappen, kan men als een ‘feitelijke’ sanctie be-

schouwen. Ze gaat immers gepaard met een forse vermin-

dering van de uitkering.

 5. Uit het onderzoek blijkt vooral een uitstroom naar jobs 

met interim-contracten, lage lonen en een deeltijds uur-

rooster.

 6. Zo beschikken werklozen over een slechtere gezondheids-

toestand dan werkenden.

 7. Deze indeling werd gebruikt tijdens de analyse van de cri-

teria tijdens het overleg. Ze is geïnspireerd op De Loose 

(2004).

 8. Het gaat bijvoorbeeld om de niet-aanmelding bij de ge-

westelijke dienst of de werkgever, na een oproep van de 

dienst, of om de weigering van deelname aan beroepsop-

leiding of de stopzetting of mislukking ervan. Deze sanc-

ties roepen ook vragen op vanuit armoede-oogpunt. We 

verw ijzen hiervoor naar pagina 103-104 van het verslag.

 9. Deze nota bouw t verder op de werkzaamheden over een 

actualisering van het samenwerkingsakkoord, die in juli 

2008 op initiatief van de Vlaamse regering zijn opge-

schort. Tegelijk beoogt ze maatregelen om de situatie 

van werkzoekenden in crisistijden te verbeteren.

10. De beleidsvoorstellen uit 2008 werden slechts zijdelings 

aangehaald tijdens het overleg. De nota van 16 maart 

2008 werd opgesteld na afloop ervan. Gezien de gevolgen 

van het activeringsplan een van de aanleidingen was voor 

het opstarten van het overleg, lijkt het ons wenselijk er 

even bij stil te staan. De opmerkingen zijn geïnspireerd 

op de reflectie-elementen uit het verslag van het Steun-

punt en op de volgende artikels uit het tijdschrift van het 

‘Collectif Solidarité contre l’Exclusion’ (2008, 2010).

11. Dit zijn diegenen die niet als voltijdse werknemer of 

deeltijdse werknemer met behoud van rechten in aan-

merking kunnen worden genomen.
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