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Voorwoord

Voor UNIZO is het een kernopdracht om de concrete problemen die ondernemers ondervinden 

te vertalen naar het beleid. We richtten in opdracht van onze Raad van Bestuur daarvoor dit jaar 

een aantal werkgroepen op. 

Eén van die werkgroepen had als specifieke opdracht om de eventuele problemen van 

ondernemers op het vlak van personeelsbeleid in kaart te brengen. Uit de gesprekken bleek 

dat het vinden van geschikt personeel dé grote uitdaging is. Bovendien signaleerden onze 

ondernemers dat ze eigenlijk onvoldoende mogelijkheden hebben om hun gemotiveerd 

personeel netto extra te belonen, en dat ook de strikte regels op het vlak van werkuren niet meer 

van deze tijd zijn. Wie meer wil werken moet dat kunnen, en moet daar ook netto voldoende 

aan over houden…

Onder begeleiding van de ondernemers ging onze Studiedienst hiermee aan de slag, en 

probeerde in eerste instantie het “Belgisch probleem” op basis van internationaal vergelijkend 

cijfermateriaal in kaart te brengen. Het resultaat lees je in deze brochure,  zo beknopt mogelijk, 

beperkt tot de essentie. Neem ze door, en je zal met mij vaststellen dat we in dit land inderdaad 

wel een probleem hebben. 

De titel “Loon naar werken in België?” is bewust uitdagend gekozen: je zou die eerder verwach- 

ten bij een vakbondspublicatie. We denken dan ook dat we voor de kern van het probleem 

een gezamenlijk belang hebben: zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij een op- 

lossing. En ook de overheid, want anders blijft de doelstelling van 80 % werkzaamheidsgraad een 

verre droom.

Ondernemende groet,

Danny Van Assche

Gedelegeerd bestuurder UNIZO 
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Methodologie

 
Met dit dossier geeft UNIZO een overzicht van 

concrete arbeidsmarktindicatoren en -acties 

die belangrijk zijn voor kleine en middelgrote 

ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele 

samenleving. 

Het is uiteraard niet evident om brede beleids-

thema’s te capteren in één indicator. Niettemin 

werd een zo representatief mogelijke indica-

tor gezocht en afgetoetst met een panel van 

zelfstandige ondernemers. Voor elke indicator 

vergelijken we de Belgische score met die van 

onze belangrijkste handelspartners Nederland, 

Frankrijk en Duitsland. We vullen dit aan met 

Finland, Zweden en Oostenrijk, landen die tot 

de top behoren van meest welvarende landen 

in Europa. Voor zover beschikbaar nemen we 

ook het EU-27-gemiddelde mee. 

Eurostat en de OESO zijn de bronnen van data, 

tenzij anders vermeld. Alle cijfers kunnen daar 

teruggevonden worden.
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WERKZAAMHEIDSGRAAD

De globale werkzaamheidsgraad van 70,0% 

op Belgisch niveau verhult grote verschillen 

tussen de gewesten (Brussel 60,0%, Wallonië 

65,6%, Vlaanderen 74,8%), tussen leeftijds-

categorieën (25-55-jarigen 80,2%, 55-64- 

jarigen 53,4%), naargelang opleidingsniveau 

(kortgeschoolden 46,2%, langgeschoolden 

83,9%) en naargelang geboorteplaats (Bel-

gië 72,5%, EU-27 71,4%, niet-EU-27 52,7%).  

 

Meer mensen aan het werk krijgen is dé 

relancemaatregel. Het is een win-win voor 

de financiële houdbaarheid van de sociale 

zekerheid. Een job is de beste garantie tegen 

armoede. Eind 2020 zochten 1,7 miljoen Bel-

gen tussen 20 en 64 jaar evenwel niet naar een 

job (tegenover 4,7 miljoen werkenden). Minder 

belastingdruk op (lage) lonen, effectief active-

ringsbeleid en mensen met medische proble-

men niet afschrijven, zijn oplossingen. Op die 

manier kan de werkzaamheidsgraad opgekrikt 

worden, een ambitie die verschillende regerin-

gen delen, namelijk 80% tegen 2030. Dat bete-

kent zo’n 700.000 extra mensen aan het werk 

krijgen in het komend decennium. 

Verhouding werkenden t.o.v. totale bevolking, 20-64-jarigen, 2020, in %.

BRON: EUROSTAT
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VACATUREGRAAD
PRIVÉSECTOR

Tegenover een lage werkzaamheidsgraad 

staat een erg hoge vacaturegraad – de 

Belgische is de tweede hoogste van de EU 

na Tsjechië. Dat is paradoxaal en wijst op een 

structurele mismatch tussen de vraag naar 

en het aanbod van bepaalde profielen. Werk-

gevers spreken in deze context over krapte op 

de arbeidsmarkt. Vooral in de bouw (3,8), voor 

ICT-profielen (5,8) en wetenschap pe lijke en 

technische functies (5,2) staan er verhoudings-

gewijs veel jobs (langdurig) open.  

BRON: EUROSTAT

Verhouding vacatures t.o.v. totaal arbeidsplaatsen in de privésector 
(NACE-codes B t.e.m. N), 2020. 
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INACTIEF DOOR  
ZIEKTE/INVALIDITEIT

Kijken we naar de Eurostat-gegevens van in-

actieve burgers die geen werk zoeken omwil-

le van ziekte of invaliditeit, dan staat ons land 

vooraan in de rij. In absolute cijfers gaat het om 

421.000 personen, en dat aantal neemt toe. 

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te be-

reiken is het noodzakelijk de blik ook te richten 

op langdurig zieken.

Het is in het eigen belang van langdurig zieken 

om zo snel als mogelijk het werk te hervatten of 

aan te vatten wanneer hun gezondheid dat toe-

laat. Dat bevordert de genezing en zorgt ervoor 

dat de uitgaven in de sociale zekerheid beter 

onder controle kunnen worden gehouden. 

De belangrijkste elementen zijn hier: een goe-

de preventie, een snelle opvolging van een 

mogelijke terugkeer, een goede ondersteuning 

van werknemer en werkgever bij de terugkeer 

en de inzet op progressieve werkhervatting. 

Het is ook financieel gevoelig voordeliger om 

opnieuw aan het werk te gaan, al dan niet deel-

tijds met een geleidelijke opbouw van gewerk-

te uren en dagen.

 

Verhouding inactief door ziekte of invaliditeit t.o.v.  
totale bevolking, 20-64-jarigen, 2020, in %.

BRON: EUROSTAT
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LOONKOST PER UUR

De Belgische uurloonkost is de derde hoog-

ste van de EU, na die van Denemarken en 

G-H Luxemburg. Volgens berekeningen van de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had de 

Belgische privésector ten opzichte van de Fran-

se, de Nederlandse en Duitse privésector (de 

referentielanden voor de maximaal beschikba-

re marge) in 2019 een absolute loonkosten-

handicap van 11%. En dit rekening houdend 

met loonsubsidies. Een gewerkt uur in België 

is dus gemiddeld 11% duurder dan in de refe-

rentielanden. Ten opzichte van 2018 (10,7%) en 

2017 (11,2%) verbetert dit cijfer niet.

Aangezien Nederland, Frankrijk en Duitsland 

onze belangrijkste handelspartners zijn, zet dit 

een druk op Belgische ondernemingen om 

productiever te zijn dan hun concurrenten.

Gemiddelde loonkost per uur in euro’s voor de privésector,  
gecorrigeerd voor subsidies, 2020.

BRON: EUROSTAT
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BELASTINGWIG

De belastingwig is het aandeel van fiscale en 

parafiscale lasten t.o.v. de totale loonkost. In 

België komt dit neer op 51,5% voor een ge-

middeld brutoloon, wat flink hoger is dan 

in andere EU-landen. Ook voor lage bruto-

lonen is de Belgische belastingwig hoog. Wat 

overblijft (minder dan de helft) is het netto-

loon dat een werknemer ontvangt. Vooral het 

aandeel van de personenbelasting valt op.

De hoge belastingwig zet werkgevers aan 

om in te zetten op alternatieve verlonings-

elementen. Nagenoeg alle werknemers in 

België ontvangen extralegale voordelen. Hoe -

wel (para)fiscaal interessant, betekent dit voor 

werkgevers en -nemers vaak een hogere ad-

ministratieve last.

Werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en inkomensbelasting in % 
loonkost voor een gemiddeld brutoloon,  
gezinssituatie = alleenstaande zonder kinderen, 2020.

BRON: OESO
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NETTOLOON ALS % BRUTOLOON

Het grote verschil tussen netto- en brutoloon 

in België heeft te maken met werknemers-

bijdragen en – vooral – met de sterk pro-

gressieve personenbelasting. Het Belgische 

percentage van 66,5% is bij de laagste van de 

EU. Om werken meer te belonen moet dit per-

centage stijgen, niet alleen voor lage, maar ook 

voor gemiddelde brutolonen.

Verhouding nettoloon t.o.v. brutoloon,  
gezinssituatie = getrouwd koppel met 2 kinderen,  
partners verdienen 100% en 67% van het gemiddelde brutoloon, 2020, in %.

BRON: OESO
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PROMOTIEVAL

De Belgische promotieval is de hoogste van de 

EU-27. Dit betekent dat een loonstijging in alle 

andere EU-landen meer netto oplevert voor 

de werknemer. Dit issue stelt zich niet alleen 

bij lagere lonen, maar ook bij de hogere, met 

een vlucht naar het amalgaam van extralegale 

voordelen. 

Wie een laag inkomen heeft, kan bovendien re-

kenen op allerlei sociale voordelen zoals een 

lagere huur voor een sociale woning, studie-

bijlagen voor de kinderen of de maximumfac-

tuur in de ziekteverzekering. Ook die voordelen 

komen onder druk van zodra het loon stijgt.

Belastinggraad in % op de stijging in brutoloon in een situatie  
waarin men werkt tegen 33% van het gemiddeld brutoloon versus  
een situatie waarin men werkt tegen 67% van het gemiddeld brutoloon,  
gezinssituatie = alleenstaande zonder kinderen, 2020.

BRON: EUROSTAT
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LANGDURIG WERKZOEKENDEN

Iets meer dan 4 op 10 werkzoekenden in Bel-

gië zijn al minstens 1 jaar op zoek naar een 

nieuwe job. Onze overheden zullen extra in-

spanningen moeten leveren om werkzoeken-

den en inactieven de komende jaren meer in 

te zetten op de arbeidsmarkt, onder meer door 

begeleiding, om- en bijscholing.

In België is de duur van de werkloosheidsuit-

kering onbegrensd in de tijd. Dat maakt ons 

uniek in de EU, want in andere lidstaten is de 

maximale duur van de uitkering doorgaans af-

hankelijk van de duur van de gewerkte periode 

en van de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. 

In het eerste jaar van werkloosheid is in Bel-

gië de vervangingsratio van de uitkering ten 

opzichte van het laatst verdiende loon, bij de 

hoogste van de EU.

Werkzoekenden die minstens 1 jaar werkzoekend zijn t.o.v.  
totaal aantal werkzoekenden, 2019, in %.

BRON: OESO
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WERKLOOSHEIDSVAL

België kent een sterke werkloosheidsval in ver-

gelijking met andere EU-landen. Dit betekent 

concreet dat wanneer men opnieuw werken 

gaat, een groot deel van het bruto-inkomen 

weg wordt belast (d.m.v. personenbelasting en 

sociale zekerheidsbijdragen) en/of men opge-

zadeld wordt met extra kosten (vervoer, kin-

deropvang). Op deze wijze wordt werken te 

weinig beloond omdat de uitkering en het loon 

dicht bij elkaar blijven liggen. 

Drie elementen kunnen de Belgische werk-

loosheidsval verklaren: 

1. Hoge fiscale druk op arbeid. 

2. Sociale voordelen op basis van statuut i.p.v. 

inkomen.

3. Hoog vervangingsratio van een werkloos-

heidsuitkering, onbeperkt in de tijd.

Belastinggraad in % op de stijging in bruto-inkomen in een situatie waarin 
men werkt tegen een laag brutoloon (incl. werknemersbijdragen en 
bedrijfsvoorheffing) versus een situatie waarin men werkloos is  
(incl. uitkering en andere sociale voordelen),  
gezinssituatie = alleenstaande zonder kinderen, 2020.

BRON: EUROSTAT
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OVERHEIDSINKOMSTEN  
EN -UITGAVEN

Frankrijk, Finland en België vormen de top 3 van 

EU-landen met de hoogste overheids uitgaven 

in % bbp. België scoort vooral hoog voor wat 

betreft uitgaven in de domeinen ziekte en inva-

liditeit, (secundair) onderwijs en economische 

zaken (inclusief arbeidsmarkt). Op vlak van de 

aard van uitgaven staan we op plaats 6 voor 

lonen en sociale uitkeringen. Voor subsidies 

op plaats 1 en voor investeringen op plaats 20. 

Telkens t.o.v. de EU-27. 

Overheidsinkomsten komen later aan bod.

Inkomsten en uitgaven in % bbp, 2019.

BRON: EUROSTAT
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DREMPEL MAXIMUMTARIEF  
PERSONENBELASTING

De Belgische personenbelasting is de meest 

progressieve van de hele Europese Unie. Bo-

vendien is het Belgische toptarief van 50% bij 

de hoogste in de EU. Dit houdt in dat niet enkel 

hoge inkomens maar ook de middelhoge en 

middeninkomens aan het hoogste tarief belast 

worden. 

Door de progressiviteit van de personenbe-

lasting te verminderen, houden lage en mid-

deninkomens meer over van het brutoloon dat 

ze ontvangen. Dit kan door het aantal schalen 

te verminderen en/of ze te verbreden. Hierdoor 

worden lage en middelhoge inkomens lager 

belast, terwijl de hoge lonen het toptarief van 

50% blijven dragen.

Een minder hoge progressiviteit leidt niet enkel 

tot een verhoging van de koopkracht, maar 

ook tot een vermindering van de promotie-

val. Bovendien houden lage inkomens een 

groter deel van hun brutoloon over, waardoor 

er minder ondersteuningsmechanismen no-

dig zijn voor deze groep. Als neveneffect kan 

dit leiden tot minder administratie en minder 

overheidsuitgaven.

Drempelinkomen op jaarbasis om in de  
hoogste belastingschaal te vallen, 2020.

BRON: 

GRAFIEK: OESO

TABEL: PWC

1 2

België 50,00% 50,00%

Zweden 52,00% 32,00%

Nederland 49,50% 38,10%

Finland 31,25% 17,30%

Frankrijk 45,00% 30,00%

Duitsland 45,00% 14,00%

Oostenrijk 55,00% 42,00%

(1) tarief hoogste belastingschaal,  
(2) tarief die van toepassing is op een jaarinkomen van 41.360 euro. 
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BELASTING OP CONSUMPTIE

België haalt een relatief beperkt deel van zijn  

inkomsten uit consumptiebelastingen, on-

danks een nominaal btw-tarief van 21%. De 

verschillende verminderingen zorgen ervoor 

dat het effectieve gemiddelde belastingtarief 

op consumptie slechts 14% bedraagt. Indien 

de opbrengsten uit belastingen op consump-

tie verhoogd worden, ontstaat er ruimte om de 

lasten op arbeid te verlagen.

Een verschuiving van de lasten weg van arbeid 

en richting consumptie, zorgt bij de werkende 

bevolking in principe niet voor een verlies aan 

koopkracht. Bij de niet-werkende bevolking 

heeft dit wel een negatieve impact op de koop-

kracht bij een gelijke uitkering. Hierdoor ont-

staat een stimulans om (meer) te gaan werken.

Consumptiebelastinginkomsten in % totale belastinginkomsten 
(exclusief sociale bijdragen) en in % bbp, 2019.

BRON: EUROSTAT
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MILIEU- EN 
ENERGIEBELASTINGEN

De opbrengsten uit milieu- en energiebelastin-

gen bedragen 2,6% van het Belgisch bbp. Dat 

is iets meer dan het algemene EU-gemiddelde. 

Dit lijkt paradoxaal met de hoge elektriciteits-

prijzen die in België betaald worden. Hogere 

belastingen op fossiele brandstoffen moeten 

minstens gepaard gaan met een verlaging van 

de nettarieven en/of toeslagen & heffingen op 

elektriciteit.

Milieu- en energiebelastingen moeten steeds 

beschouwd worden als mechanismen om ge-

drag te sturen. De energie-omslag die in de 

komende jaren verwacht wordt, zal een impact 

hebben op de inkomsten. Indien deze belas-

tingen verhoogd worden in de komende jaren, 

zal dit een tijdelijke positieve invloed hebben 

op het budget, maar op lange termijn zal er een 

minderinkomst zijn. Dit lijkt daarom geen goed 

alternatief om de lasten op arbeid structureel 

te verlagen.

Milieubelastinginkomsten (= energie, transport en vervuiling)  
in % totale belastinginkomsten (exclusief sociale bijdragen)  
en % bbp, 2019.
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BELASTINGEN OP KAPITAAL

Met 24,4% van de totale belastinginkomsten 

en 10,6% bbp haalt België, in vergelijking met 

andere EU-landen, een groot deel van de be-

lastinginkomsten uit kapitaal. Dit komt door de 

hoge registratierechten en successierechten 

op regionaal niveau en de hoge roerende voor-

heffing op dividenden en interesten.

Er is weinig tot geen ruimte om bijkomende 

belastingen op kapitaal in te voeren in België 

en dit lijkt geen oplossing voor een structurele 

verlaging van de inkomsten op arbeid.

Kapitaalbelastinginkomsten in % van de totale belastinginkomsten  
(exclusief sociale bijdragen) in % van het bbp, 2019.

BRON: EUROSTAT
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EFFECTIVITEIT VAN 
DE OVERHEID

De indexwaarde is gebaseerd op percepties 

van burgers en experts over de kwaliteit van de 

publieke dienstverlening, de kwaliteit van wet-

geving en regels en de geloofwaardigheid van 

politici om goed te besturen en adequaat be-

leid te voeren. 

Alle West- en Noord-Europese landen scoren 

beter dan België, terwijl onze belastingdruk (op 

inkomens) wel hoger is. Waar gaat het geld dan 

naartoe? Vergelijken we met het gemiddelde 

van de Eurozone, dan wordt er vooral meer be-

steed aan ambtenarenlonen (België op plaats 4 

met 12,3% bbp t.o.v. Eurozone-gemiddelde van 

9,9% bbp) en subsidies (België op plaats 1 met 

3,8% bbp t.o.v. Eurozone-gemiddelde van 1,5%). 

Government effectiveness index van de Wereldbank, 2019. 

BRON: WERELDBANK

0

0,5

1,0

1,5

2,0

 2,5

 

Finland

1,93

Zweden

1,83

Nederland

1,80

Duitsland

1,59

Oostenrijk

1,49

Frankrijk

1,38

België

1,03



 LOON NAAR WERKEN IN BELGIË   / FLEXIBILITEIT /  20

FLEXIBELE WERKUREN

In vergelijking met het EU-gemiddelde scoren 

we gelijkaardig op vlak van zondag- en avon-

darbeid. België scoort wel lager op vlak van 

shiften, zaterdag- en nachtarbeid. Opvallend 

is het verschil van onze totale score met die 

van Nederland, waar meer mogelijkheden  

bestaan inzake avondwerk of werk verrichten 

op zaterdag. 

Een deel van de verklaring voor de Belgische 

scores zou te maken kunnen hebben met een 

gebrek aan bekendheid over mogelijk heden 

inzake flexibiliteit bij werkgevers. Arbeids-

duurreglementering is gebaseerd op vooraf 

vastgelegde of glijdende uurroosters en het 

respecteren van de gemiddelde wekelijkse  

arbeidsduur. Afwijkingen hierop zijn mogelijk, 

maar complex. Daarnaast zeggen deze cijfers 

natuurlijk niks over de kostprijs van flexibili-

teit, bijvoorbeeld overloontoeslag of overuren  

onderhevig aan RSZ-bijdragen en bedrijfsvoor-

heffing.  

Verhouding van het aantal werkenden die soms of altijd (versus nooit)  
shiften, zaterdag-, zondag-, avond- of nachtwerk verrichten t.o.v.  
totaal aantal loontrekkenden in %, 20-64-jarigen, 2019.

5. Flexibiliteit

BRON: WERELDBANK
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TIJDELIJK CONTRACTEN

Al te vaak worden tijdelijk werk, uitzendarbeid 

en ook deeltijds werk als vormen van precaire 

arbeid beschouwd. Nochtans zijn deze vormen 

van arbeid dikwijls een opstap naar vast werk. 

In Nederland zijn flexibele arbeidsvormen veel 

sterker doorgedrongen. 

Meer flexibiliteit:

- Laat toe om de potentiële arbeidsreserve 

beter aan te spreken (profielen waarvoor vol-

tijdse tewerkstelling niet aangewezen is). 

- Komt tegemoet aan verwachtingen bij de 

nieuwe jobs die er bijkomen (bijvoorbeeld in 

de dienstensector). 

- Is een belangrijk element in het debat over 

de combinatie van werk en gezin. 

- Kan ervoor zorgen dat kmo’s beter bestand 

zijn tegen de elektronische platformen die zich 

niet moeten houden aan tal van arbeidsrech-

telijke bepalingen en daardoor flexibeler zijn. 

 

Het gaat m.a.w. om flexibiliteit in de arbeids-

organisatie en werktijden. Op dat vlak hebben 

de sociale partners reeds aanzienlijke moge-

lijkheden, maar er is duidelijk nog ruimte om 

onderhandelingsvrijheid te vergroten, zeker op 

bedrijfsniveau. 

Verhouding van het aantal loontrekkenden met een tijdelijk arbeidscontract 
t.o.v. totaal aantal loontrekkenden in %, 20-64-jarigen, 2019. 
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STRIKTHEID PROCEDURES 
ONTSLAG EN  
TIJDELIJK CONTRACT

Een verhoogde jobmobiliteit is één van de ac-

tiepunten die de OESO naar voren schuift om 

onze productiviteitsgroei op te krikken. Ontslag 

is niet de enige manier: verloning op basis van 

anciënniteit maakt van een Belgische werk- 

nemer één van de meest loyale van alle OESO- 

landen en dit is een disincentive om van job te 

veranderen.

In België zijn er een aantal regelingen die ont-

slag bemoeilijken of de kosten sterk verhogen 

(bovenop de opzegvergoeding), waardoor 

ondernemers in het algemeen ontmoedigd 

worden om tot ontslag over te gaan, ook wan-

neer dat beter zou zijn voor de onderneming 

en (soms) voor de werknemer in kwestie. 

Denk aan het veelvoud van specifieke ont-

slagbeschermingen (wegens opname verlof, 

als personeelsafgevaardigde, enzovoort) maar 

ook aan de bijkomende verplichtingen (out-

placement-aanbod, goedkeuringsprocedures 

bij personeelsafgevaardigden, SWT, enzovoort).

OESO-indexwaarden voor striktheid collectief en individueel ontslag,  
en gebruik tijdelijk contract, 2019.
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Meer netto overhouden: 
in het belang van 
werkgevers én werknemers

Werkgevers willen hun werknemers vaak meer 

netto vergoeden om hen zo extra te motiveren. 

Uiteraard zijn ook werknemers in veel gevallen 

vragende partij om netto meer over te houden 

van hun loon. Maar de lasten op arbeid zijn in 

ons land veel te hoog.  Vooral de erg progres-

sieve personenbelasting is demotiverend. De 

kloof tussen loonlast voor de werkgever en 

netto loon voor de werknemer moet verkleind 

worden. Werkgevers en werknemers hebben 

hier een gemeenschappelijk belang. De pola-

risering op dit vlak tussen werkgevers en werk-

nemers moet dus gestopt worden, en plaats 

maken voor een gezamenlijke visie.  

Netto loon als 
de échte activator

Er zijn te weinig mensen aan het werk in ons 

land. Om de doelstelling van 80 % werkzaam-

heidsgraad te halen zullen kleine ingrepen niet 

volstaan. Vandaag is het financiële verschil 

tussen werken en niet-werken vaak te klein, 

waardoor men onvoldoende gemotiveerd is 

om (terug) een job te aanvaarden. Een gerichte 

verlaging van de personenbelasting is hiertoe 

essentieel. Meer mensen aan het werk bete-

kent extra inkomsten voor de overheid en min-

der uitgaven. Daarnaast moet een verlaging 

van de personenbelasting gefinancierd worden 

via een efficiëntieoefening bij de overheidsuit-

gaven. Ook een nieuwe belastingverschuiving 

(richting consumptie, gigantentaks,…) moet 

overwogen worden.

Laat werknemers meer en
flexibeler werken indien zij 
dat willen

Het is hoog tijd voor meer ruimte voor indivi-

duele afspraken tussen werkgever en werkne-

mer zodat de werkgever aan zijn werknemer 

de ruimte kan geven om zijn werk zelfstandig 

te organiseren, zonder noodzakelijke vaste of 

glijdende uurroosters. Een drastische vereen-

voudiging van de arbeidsduurreglementering is 

daarvoor noodzakelijk.

6. UNIZO-aanbevelingen




