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DE EUROPESE COMMISSIE EN DE INTERNE BELGISCHE ARBEIDSMARKT
Het is eerder uitzonderlijk dat een orgaan van de Europese overheid zich uitspreekt
over interne Belgische aangelegenheden. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan
het hoofdstuk 3.4 “Structurele maatregelen voor groei en competitiviteit” in het
document van de Europese Commissie (EC) “Assessment of the 2013 national reform
programme and stability programme for Belgium”, gepubliceerd op 29.05.13.
(Ref.: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_belgium_en.pdf )
De Europese Commissie (EC) stelt vast dat de Belgische economie blijft kampen met een
arbeidskosten competitiviteit: de snelle groei van de lonen tegenover de achtergrond
van geringe productiviteitswinst leidde tot een snellere toename van de arbeidskosten
per eenheid product dan het Europees gemiddelde. Dat is reeds meerdere jaren het
geval.
De EC geeft toe dat België reeds stappen heeft gezet om dat probleem op te lossen,
doch stelt vast dat die onvoldoende zijn en dat bijkomende meer structurele
maatregelen moeten genomen worden.
Doch de EC merkt bovendien op dat België geen maatregelen nam om de lonen en de
productiviteit op lokaal vlak beter op mekaar af te stemmen. Verder is de Commissie van
oordeel dat dit mankement bijdraagt tot de belangrijke en aanhoudende regionale
verschillen in werkloosheid die de Belgisch arbeidsmarkt karakteriseren.
De Commissie verduidelijkt haar zienswijze in een grafiek “Regionale werkloosheid en
loonkosten per eenheid product”.

In de grafiek worden die parameters ingevuld voor de tien Belgische provincies en voor
de drie gewesten. De waarden van beide parameters werden berekend in functie van het
nationaal gemiddelde, dat gelijk gesteld werd aan 1.
Daaruit blijkt een duidelijke lineaire correlatie te bestaan tussen de werkloosheid en de
loonkosten per eenheid product. Het Vlaams Gewest met de laagste loonkosten per
eenheid product heeft het kleinste werkloosheidscijfer, terwijl het Brussels Gewest
met de hoogste loonkosten per eenheid product het hoogste werkloosheidscijfer heeft.
Het Waals Gewest ligt voor beide parameters tussen genoemde gewesten in.
De EC geeft bijgevolg de aanbeveling mee dat het kader van de loononderhandelingen
het mogelijk zou maken dat de lonen in België beter de productiviteit op lokaal vlak
zouden reflecteren: dat zou de competitiviteit van de bedrijven verbeteren en als
gevolg hiervan de werkgelegenheid bevorderen.
Aan dit aspect van de aanbevelingen van de EC werd in de Vlaamse pers weinig aandacht
gegeven. De krant DE TIJD pikte dat bericht op en gaf toelichting met inbegrip van
vermelde grafiek (Kris Van Haver, DT 31.05.13).
Tenslotte herinneren we eraan dat het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale
Zekerheid (AK-VSZ) als doelstelling heeft de organisatie en de financiering van de
ganse SZ onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Wallonië te brengen. Dat
betekent dus ook de werkloosheidsvergoedingen en het ganse arbeidsmarktbeleid, met
inbegrip van werkgelegenheidsbeleid en loonkostenbeleid.

Deze nieuwsbrief kan u ook terugvinden op www.akvsz.org.

