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1 Inleiding 
 
In België genieten loopbaanonderbreking en deeltijds werk een stijgende 
populariteit. Wat de loopbaanonderbreking betreft, werd in 2001 de kaap van de 
100.000 gebruikers ruimschoots overschreden (RVA, 2002). Het deeltijdse werk 
steeg van 8% van de loontrekkenden in de jaren 1980 tot ongeveer 20% vandaag 
(MTA, 2000; SSA, 2001). De klassieke voltijdse baan gedurende de ganse 
beroepsloopbaan verliest haar monopolie. Zowel de overheid en de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld als individuele werknemers en 
werkgevers zelf durven meer en meer het klassieke streefdoel van volledige 
tewerkstelling te nuanceren. Daar waar bijvoorbeeld deeltijds werken in 
Nederland al langer een vrij ruim aanvaard arbeidspatroon is, vindt een 
normverschuiving in België vooral de laatste jaren plaats.  
 
Deze verschuiving is voor een belangrijk deel de resultante van een 
wisselwerking die plaatsvond  -en nog aan de gang is- tussen beleidsmaatregelen 
die andere arbeidspatronen mogelijk maken, het gebruik dat hiervan wordt 
gemaakt en veranderende maatschappelijke omstandigheden. Loopbaanonder-
breking en deeltijds werk hebben hun officiële promotie in eerste instantie te 
danken aan hun arbeidsherverdelend karakter. Zij werden het voorbije 
decennium door het beleid ondersteund als instrument om de structurele 
werkloosheid terug te dringen. Het tewerkstellingskarakter van 
loopbaanonderbreking komt duidelijk tot uiting in de vervangingsplicht die er 
tot januari 2002 aan verbonden was: de werknemer die zijn of haar 
arbeidsprestatie onderbrak of verminderde moest tot dan worden vervangen door 
een uitkeringsgerechtigde werkloze. Wat het deeltijds werk betreft, kunnen we 
verwijzen naar de verschillende tewerkstellingsakkoorden die opgezet werden 
om de werkloosheid terug te dringen door bedrijven voor de overgang naar een 
kortere arbeidsduur of naar een vierdagenweek te financieren (zie bijvoorbeeld 
MTA, 2000: 155). 
 
In de praktijk is het natuurlijk zo dat de overheid met de stelsels van 
loopbaanonderbreking en deeltijds werk al veel langer tegemoetkomt aan de 
persoonlijke aspiratie van diegenen die er, om welke reden ook, voor bepaalde 
tijd tussenuit willen of hun arbeidsparticipatie wensen terug te schroeven. 
Wanneer de laatste jaren gesproken werd over de uitbreiding van de rechten op 
loopbaanonderbreking of deeltijds werk, gebeurde dit in hoofdzaak vanuit deze 
laatste inspiratie. Langs de ene kant boette met name de tewerkstellingsfunctie 
aan belang in. Vooral in Vlaanderen daalde de werkloosheid aanzienlijk en 
groeide de (selectieve) krapte op de arbeidsmarkt. Langs de andere kant werden 
de behoeften om te zorgen voor kinderen of familie, om te studeren, om even op 
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adem te komen of de loopbaan te heroriënteren, meer en meer als legitiem 
erkend. Ook het concept van de ‘actieve welvaartsstaat’ sluit aan bij het 
promoten van loopbaanonderbreking en deeltijds werk. Het doel de 
werkzaamheidsgraad te verhogen, gaat gepaard met een streven naar een 
‘ontspannen’, en daardoor aantrekkelijker, arbeidsbestel. Zowel deeltijds werk 
als loopbaanonderbreking kunnen ertoe bijdragen mensen (in het bijzonder 
vrouwen en oudere mannen) op de arbeidsmarkt te houden of hen er (terug) 
naartoe te lokken.  
 
Aan de hand van het systeem van loopbaanonderbreking/tijdskrediet, willen we 
in deze paper de verschuivingen in het beleidsdiscours in kaart brengen. Meer 
dan bij deeltijds werk is hier sprake van een stelsel dat door een bewust 
ingrijpen van de overheid tot stand kwam. Uniek aan het Belgische systeem van 
loopbaanonderbeking/ tijdskrediet is dat er geld (een uitkering) wordt gegeven 
aan mensen om niet te werken, zonder dat hier een bijzondere reden moet 
worden opgegeven. Sinds januari 2002 (de omvorming tot het tijdskrediet) heeft 
in België zelfs elke werknemer recht op één jaar voltijds of halftijds tijdskrediet, 
met een maandelijkse premie van 365 euro (-5 jaar anciënniteit) of 486 euro (+5 
jaar anciënniteit) voor een voltijdse onderbreking. Daar waar tot 2002 (het 
systeem van ‘loopbaanonderbreking’) tewerkstelling nog de officiële 
bestaansreden van het systeem was, werd vanaf 2002 ‘kwaliteit van leven’ het 
nieuwe leidmotief. Het gebruikersperspectief werd met andere woorden stilaan 
opgenomen in het beleidsdiscours, wat uiteindelijk resulteerde in een 
herdefiniëring van het stelsel.  
 
In deze paper zullen we de wijzigingen in het discours over 
loopbaanonderbreking/ tijdskrediet uiteenzetten. In een eerste paragraaf gaan we 
aan de hand van wetten en beleidsdocumenten na welk beleidsdiscours aan de 
stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet is verbonden. In een tweede 
paragraaf trachten we de maatschappijvisies te schematiseren die het debat 
sturen.  In een derde paragraaf zetten we aan de hand van eigen empirisch 
onderzoek het beleidsdiscours af tegen dat van de gebruikers van het stelsel.  
 

2 Een verschuivend beleidsdiscours 
 
We kunnen het verschuivende beleidsdiscours over de stelsels van 
loopbaanonderbreking en tijdskrediet traceren door de documenten die ten 
grondslag liggen aan de stelsels (voor de privé-sector) onder de loep te nemen. 
Wat de wetgeving betreft, kunnen we -naast een heleboel koninklijke besluiten- 
duidelijk twee basiswetten onderscheiden, die telkens vanuit de regering aan het 
parlement werden voorgelegd. De eerste is de ‘Herstelwet houdende sociale 
bepalingen’ van 22-01-1985 die de loopbaanonderbreking regelde en de tweede 
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is de ‘Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van 
leven’ van 15-09-2001 die het tijdskrediet regelt. We overlopen eerst de beide 
wetten en de politieke discussie die naar aanleiding hiervan in het parlement 
werd gevoerd. Bij het tijdskrediet verwijzen we ook naar de CAO nr.77 die aan 
de wet voorafging. Verder werpen we een blik op enkele regeerakkoorden en 
beleidsplannen die even essentieel zijn om het verschuivende discours in kaart te 
brengen. 

2.1 De herstelwet houdende sociale bepalingen van 22-01-1985 
 
In 1985 werd het systeem van loopbaanonderbreking ingevoerd als onderdeel 
van de ‘Herstelwet houdende sociale bepalingen’. Deze herstelwet moet, zo 
vertelt ons de memorie van toelichting, het mogelijk maken “in een aantal 
sociale aangelegenheden het meerjarenplan tot sanering van de openbare 
financiën volledig uit te voeren”. Dat plan kadert in het economisch en 
financieel herstelbeleid dat in de Regeringsverklaring van 18 december 1981 
werd toegelicht. De Herstelwet houdende sociale bepalingen bevat meerdere 
hoofdstukken over uiteenlopende onderwerpen, zoals de matiging van de 
huurprijzen, de bestrijding van koppelbazen en het financiële evenwicht van de 
sociale zekerheid. Hoofdstuk IV handelt over tewerkstelling en 
concurrentievermogen. Zo worden onder meer de ‘5-3-3’ akkoorden verlengd 
die de tewerkstelling moeten bevorderen door de combinatie van loonmatiging, 
arbeidsduurverkorting en compenserende aanwervingen. Ook wordt een 
wettelijk kader gecreëerd voor het afsluiten van collectieve 
arbeidsovereenkomsten (C.A.O.’s) die de indienstneming van werknemers 
moeten bevorderen. Het stelsel van loopbaanonderbreking valt ook onder dit 
hoofdstuk IV, waarvan de vice-eerste minister bij zijn uiteenzetting in de Kamer 
(Verslag nr. 1075/21) uitdrukkelijk vermeldt dat ‘al deze maatregelen gericht 
zijn op een bevordering van de tewerkstelling’ (p. 5). Ook in de memorie van 
toelichting staat dat de bepalingen van de beroepsloopbaanonderbreking willen 
‘bijdragen tot een herverdeling van de beschikbare arbeid’ (Stuk Senaat, Doc. 
757 –1984/1985: Wetsontwerp, 001). 
 
In de Handelingen van de Senaat (waar het wetsontwerp het eerst werd 
besproken) komen we meer te weten over de politieke discussie die de stemming 
van de wet voorafging (vergaderingen van 7 december 1984).  
 
In het debat in de plenaire vergadering valt duidelijk op dat een gezond 
economisch beleid, geschraagd door groei, werkgelegenheid en financiële 
stabiliteit het centrale streefdoel is van de ingrepen die op tafel liggen. Vanuit de 
groene oppositie wordt deze “conception économiciste”, zoals M. Trussart van 
Ecolo het uitdrukt, aangevallen, omdat men, zo luidt het, het welzijn van de 
burgers niet voldoende in rekening brengt. M. Trussart vraagt in naam van de 
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groenen aandacht voor de ‘uitgeslotenen’ uit de samenleving, met name voor de 
werklozen of zelfs voor de ‘paria’s’ die niet eens een werkloosheidsuitkering 
krijgen. Maar ook vanuit de meerderheid wordt in de discussie af en toe 
aandacht gevraagd voor de uitsluiting van ‘de grote groep werklozen’ en de 
‘bestaansonzekerheid van velen’.  
 
De christen-democraten ten slotte grijpen de invoering van het systeem van 
loopbaanonderbreking aan om een gezinsbeleid te promoten. Meer bepaald 
contesteren zij dat de loopbaanonderbreking “om welke reden ook” kan worden 
genomen en dat niet wordt geopteerd voor het treffen van een specifieke 
gezinsmaatregel die zich richt op verlof omwille van ouderschap. Zo diende 
Mevr. Remy-Oger een amendement in om de loopbaanonderbreking te beperken 
tot familiale redenen, wat werd verworpen. Verder breken de christen-
democraten een lans voor de ‘sociaal-pedagogische toelage’ die in de wet van 5 
januari 1976 was opgenomen (artikel 33), maar waar nooit enige uitvoering aan 
werd gegeven. Volgens de christen-democraten erkent dit artikel de thuisarbeid 
omwille van het belang ervan voor gezin en maatschappij en zij eisen dan ook 
een gelijktijdige inwerkingtreding van de bepalingen van het ontwerp met 
betrekking tot de loopbaanonderbreking en de bepalingen van artikel 133 van de 
wet van 5 januari 1976. De christen-democraten redeneren dat het stelsel van 
loopbaanonderbreking een discriminatie inhoudt van de thuiswerkende ouders, 
die geen vergoeding krijgen om voor hun kinderen te zorgen omdat ze geen 
werknemer zijn en daarom geen aanspraak kunnen maken op een uitkering om 
minder te gaan werken. De heer Constant De Clercq van de CVP drukt het in het 
debat als volgt uit: “Het is een directe discriminatie die feitelijk voortvloeit uit 
het in aanmerking nemen van een bepaalde gezinsvoorkeur en gezinsopvatting 
van een werknemersgezin. Dat is ten gronde zeer erg. Het is een vorm van 
apartheidspolitiek, ervaren door naast elkaar wonende gezinnen, ten aanzien 
van het ouderschap en van het moederschap. (…) De CVP-fractie wil de 
noodzaak beklemtonen dat de vrije keuze moet bestaan voor vaders of moeders 
tussen al of niet deelnemen aan betaalde arbeid. Derhalve dient het sociaal 
beleid (…) te streven naar voldoende gezinsvriendelijke maatregelen, die de 
ouders toelaten gezins- en beroepsbezigheden met elkaar te verzoenen” (p. 601). 
Het belangrijkste tegenargument dat door leden van de andere partijen wordt 
aangevoerd tegen deze gezinsgerichte voorstellen van de christen-democraten is 
dat een sociaal-pedagogische toelage geldt kost, daar waar het systeem van 
loopbaanonderbreking niets kost aan de gemeenschap.  En de bedoeling van de 
Herstelwet is nu eenmaal de openbare financiën te saneren. 
 
Nog opvallend is dat de christen-democraten al van bij de aanvang van het 
stelsel van loopbaanonderbreking de genderdimensie in het debat brachten. Een 
vrouwelijke CVP-ster (mevr. De Pauw-De Veen) geeft aan dat volgens haar het 
stelsel van loopbaanonderbreking belangrijke risico’s voor vrouwen in zich 
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draagt: in crisistijd worden vrouwen volgens haar “niet uit het land gezet als 
gastarbeiders maar ze worden terug in het traditionele rollenpatroon geduwd 
tot groot comfort van de mannen”. Mevrouw De Pauw zou allerlei bijkomende 
voorwaarden aan het stelsel willen gekoppeld zien en vindt dat in de huidige 
omstandigheden “de invoering van de beroepsloopbaanonderbreking door de 
regering wordt misbruikt voor budgettaire redenen”. De Pauw ziet voor 
vrouwen meer voordelen in een collectieve dagelijkse arbeidsduurverkorting.  
 

2.2 De wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven van 15-09-2001  

 
Op 14 februari 2001 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 gesloten tot invoering van een stelsel 
van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties 
tot een halftijdse betrekking (achteraf nog vervangen door de CAO nr. 77bis van 
19 december 2001 waarin verschillende zaken worden verduidelijkt). De CAO 
nr. 77 sluit aan op beslissingen van de regering die in het federale regeerakkoord 
van 1999 zijn opgenomen. De ‘Wet betreffende de verzoening van 
werkgelegenheid en kwaliteit van het leven’ van 15-09-2001 (ingediend door 
minister van Werkgelegenheid Onkelinkx en door minister van Sociale Zaken 
Vandenbroucke) zorgde vervolgens voor de nodige aanpassingen aan de 
herstelwet van 22-01-1985 zodanig dat de conventie van de sociale partners 
volledige uitwerking kon hebben.  
 
De wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het 
leven bevat verschillende hoofdstukken die uiteenlopende maatregelen bevatten, 
zoals de algemene invoering van de 38-urenweek, de uitbreiding van het 
vaderschapsverlof en het adoptieverlof tot 10 dagen en aansporingen tot 
collectieve arbeidsduurvermindering in bedrijven (tot de 37- 36- 35-urenweek of 
minder). In de memorie van toelichting (Stuk Kamer: Doc. 50 1291-200/2001: 
nr. 001) staat dat het wetsontwerp “meerdere maatregelen bevat bestemd om de 
kwaliteit van het werk te verbeteren en meer in het bijzonder om de werknemers 
toe te laten over meer tijd te beschikken om hun familiale en sociale 
verplichtingen na te komen”. Specifiek over het stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een 
halftijdse betrekking (hoofdstuk IV in de wet) is er sprake van “een betere 
combinatie tussen arbeid en privé-leven door een pragmatische aanpak en met 
vrijwaring van de rechten van de werknemers en de functioneringsbehoeften van 
de bedrijven, in het bijzonder de KMO’s”1.  
                                           
1 Wat de uitbreiding van het vaderschapsverlof betreft, wordt in de memorie van toelichting 
uitdrukkelijk verwezen naar het streefdoel van gendergelijkheid: “De noodzaak om voormeld 
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De Raad van State formuleert de strekking van het wetsontwerp als: “een aantal 
maatregelen om de tijd besteed aan de arbeid beter in overeenstemming te 
brengen met de tijd besteed aan het gezin, de vrije tijd, de permanente vorming 
en de sociale contacten”  (doc. 1291/001).  
 
In het integraal verslag van de plenumvergadering van de Kamer (zitting van 
donderdag 5-7-2001) krijgen we beter zicht op de verschillende argumenten die 
naar aanleiding van de wet worden uitgespeeld. We kunnen merken dat, net als 
in 1985, de economische doeleinden aanwezig blijven, maar dat deze veel 
explicieter dan toen met ‘sociale’ betrachtingen worden aangevuld. Deze 
combinatie van economische en sociale doeleinden blijkt niet alleen uit de titel 
van de wet (‘de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven’2). 
Het komt ook tot uiting doordat het betreffende wetsontwerp samen werd 
behandeld en gestemd met de wet ‘tot de verbetering van de 
werkgelegenheidsgraad van de werknemers’. Deze laatste wet heeft tot doel “de 
werkgelegenheidsgraad te verbeteren en meer in het bijzonder deze van 
risicogroepen en oudere werknemers” (aldus Iris Van Riet, rapporteur, in de 
plenaire vergadering van de senaat van 18-07-2001). De wet tot verbetering van 
de werkgelegenheidsgraad van de werknemers bevat onder meer de maatregel 
dat werklozen van tenminste 45 jaar oud die sedert één jaar werkloos zijn, in 
aanmerking kunnen komen voor de Rosetta startbanenplannen; een halftijdse 
loopbaanonderbreking voor 50-plussers en een recht op outplacement voor 
werknemers van tenminste 45 jaar met een dienstanciënniteit van tenminste één 
jaar.  
 
Ook in het debat wordt de verwantschap van de twee wetsontwerpen regelmatig 
benadrukt. Zo zegt Jean-Marc Delizée (PS) in de plenumvergadering van de 
Kamer dat deze twee wetsontwerpen volgens zijn fractie complementair en 
coherent zijn en de bedoeling hebben de levenskwaliteit te versterken en de 
samenleving ‘plus conviviale et solidaire’ te maken (p. 9). Hij zegt ook dat hier 
het bewijs wordt geleverd dat men de handhaving van de competitiviteit van de 
ondernemingen kan verzoenen met de individuele rechten van werknemers. In 
de commissie heeft de minister van werkgelegenheid zelf, Laurette Onkelinkx, 

                                                                                                                                    
omstandigheidsverlof op tien dagen te brengen, vindt zijn grondslag in een maatschappelijk 
veranderde houding ten aanzien van de rol van partners in het gezin en meer in het bijzonder 
ten aanzien van de rol van de man als vader en als opvoeder. Het uitwerken van deze 
maatregel beoogt tevens de realisatie van een essentiële maatschappelijke en politieke 
doelstelling van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, doordat het een aanzet vormt tot het 
in gelijke mate opnemen van familiale verantwoordelijkheden door beide partners.”   
2 Wat de titel van de wet betreft, adviseerde De Raad van State in de Nederlandse tekst het 
woord “werkgelegenheid” te vervangen door “arbeid” (“l’emploi” in het Frans), maar hieraan 
is blijkbaar geen gevolg gegeven.  
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gezegd dat de regering altijd de betrachting heeft gehad in deze twee 
wetsontwerpen de competitiviteit van de ondernemingen te verzoenen met de 
nieuwe individuele rechten (zie het Integraal verslag van de plenumvergadering 
van 03-07-2001 p. 30). Hans Bonte (SP) is vanuit een gelijkaardige invalshoek 
verheugd dat de wetsontwerpen over de verbetering van de 
werkgelegenheidsgraad en de verzoening van werkgelegenheid  en kwaliteit van 
leven samen worden behandeld: “Symbolisch is het (…) belangrijk om 
gelijktijdig te spreken over enerzijds, het verhogen van activiteitsgraden en 
anderzijds, te zorgen voor een betere verzoening tussen werktijd en gezinstijd. 
(…) Als men naar een hogere activiteitsgraad wil en moet evolueren - wij 
hebben ons daartoe geëngageerd – moeten regels worden gemaakt die werktijd 
en vrije tijd beter verzoenen. De collectieve arbeidsverkorting, de individuele 
arbeidsverkorting, de thematische verloven en de veralgemening van de 38-
urige werkweek zijn ingrediënten die de activiteitsgraad mee kan [sic] helpen 
verhogen, die de inactieven mee aan de slag kunnen helpen.” (Integraal verslag 
van de plenumvergadering in de Kamer van 3-7-2001 p. 37).           
 
Ook vanuit liberale hoek wordt het streefdoel van een verzoening tussen 
werkgelegenheid en kwaliteit van leven onderschreven. Zo omschrijft Van Riet 
(VLD) het tijdskrediet als een “mooi compromis tussen de 
werknemersflexibiliteit, de productiviteitsvereisten van het bedrijfsleven én de 
sociaal-demografische realiteit.” De liberalen zijn niettemin vooral opgezet met 
de verhoging van de werkzaamheidsgraad. Zo benadrukt Pierrette Cahay-André 
(PRL FDF MCC) dat de verhoging van de werkzaamheidsgraad het uiteindelijke 
doel van de voorliggende wetten is: “Ces projets de loi (…) ont pour objectif de 
remédier au faible taux d’activité. Les dispositions prévues en faveur des 
groupes à risques, des chômeurs, des jeunes, mais également en faveur de tous 
les travailleurs et travailleuses, permettront de mieux concilier travail, famille et 
qualité de vie.”  Een betere verzoening van werk en gezin is in eerste instantie 
een middel om die hogere werkzaamheidgraad te bereiken. Van Riet schetst 
deze doel-middelrelatie erg scherp en zegt dat de VLD wil “waarschuwen voor 
het gevaar dat men het doel, namelijk de verhoging van de 
werkzaamheidsgraad, uit het oog verliest ten voordele van het middel, namelijk 
de tijdelijke terugtreding” (p. 7). Het liberale kamerlid waarschuwt er 
daarenboven voor dat maatregelen die ouderen willen stimuleren om opnieuw 
actief te worden of langer actief te blijven, niet mogen "worden uitgehold door 
een inflatie van verloven voor jongere werknemers. Dat zou dweilen met de 
kraan op zijn. (…) De VLD kant zich zeker niet tegen een uitbreiding van 
verlofformules, maar het mag geen doel op zich worden”. De VLD pleit dan ook 
zelf voor een regeling van tijdsparen, zo zegt Van Riet, waarbij werknemers de 
mogelijkheid wordt geboden om tijdelijk langer te werken zodat ze nadien hun 
opgespaarde uren kunnen recupereren. “Het mag niet de bedoeling zijn om 
mensen die er bewust voor kiezen om te werken als het ware te veroordelen. 
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Arbeid is nog altijd de belangrijkste financieringsbasis voor sociale welvaart. 
We kennen allen het verhaal van het sociale paradijs en het economische 
kerkhof!”    
 
Joos Wauters van de AGALEV-ECOLO-fractie voert een heel ander discours en 
houdt expliciet een pleidooi voor een tijdsbeleid. Wauters zegt dat het belang 
van een goede combinatie tussen gezin, vrije tijd, zorg, maatschappelijk 
engagement en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen evident is. Meer nog, 
voor hem gaat het hier over “een nieuwe sociale kwestie” waar we nu een basis 
voor leggen. “Het is goed dat dit element uit de loopbaanonderbreking is 
gehaald en dat de nieuwe benaming tijdkrediet wordt gebruikt. Het betekent dat 
mensen kunnen beschikken over tijd. Voor ons is het belangrijk dat dit verder 
wordt ontwikkeld. (…) Nu wij nieuwe bouwstenen aandragen voor het 
tijdskrediet, stel ik voor eens na te denken of wij binnen de sociale zekerheid 
geen fonds voor tijdskrediet, voor beroepsloopbaankrediet en voor 
loopbaankrediet kunnen creëren waarin de verschillende elementen van 
tijdskrediet, zoals thematische loopbaanonderbreking, vaderschapsverlof en 
moederschapsverlof kunnen worden ondergebracht. Zo zouden wij een nieuwe 
pijler maken in de sociale zekerheid. Voor mij is dit een oplossing voor de 
nieuwe sociale kwestie die zich aandient, de verbinding tussen betaalde arbeid, 
zorgarbeid, gezinsarbeid en individuele ontplooiing” (p. 42). Jean-Marc Delizée 
van de PS sluit hier in zekere mate bij aan. Hij spreekt eerst en vooral van een 
bezorgdheid over de werkgelegenheid maar daarnaast ook van een meerwaarde 
voor de werknemers in termen van de ontwikkeling van de eigen persoon en die 
van het gezinsleven (p. 39). Wat verderop spreekt hij van een 
samenlevingsproject waarin niet enkel sprake is van een werkgelegenheidsbeleid 
maar wel ruimer van een ‘gestion des temps sociaux’.  
 
Ook wat de invulling van sociale integratie of persoonlijk welzijn betreft, zien 
we verschillen opduiken tussen diegenen die het tewerkstellingsaspect 
benadrukken en diegenen die eerder voor een tijdsbeleid pleiten. De 
parlementariërs die het tewerkstellingsaspect als doel van de wet benadrukken, 
verbinden sociale integratie met werk. Zo zegt Pierrette Cahy-André van de PRL 
FDF MCC-fractie dat een actieve welvaartsstaat er naar streeft dat “grâce à 
l’intégration dans le marché du travail, aucun groupe social ne soit 
marginalisé et que la situation de tous les citoyens soit suffisament sécurisée 
pour leur permettre de contribuer de façon créative à la société tout en ayant 
une qualité de vie satisfaisante” [eigen markering] (Integraal verslag van de 
plenumvergadering in de Kamer van 3-7-2001, p. 36). Ook Raymond 
Langendries (PSC) verantwoordt de verhoging van de werkzaamheidsgraad door 
te verwijzen naar het belang van werk voor mensen oftewel naar “de 
ontplooiingsmogelijkheden die de uitoefening van een beroep aan concrete 
mannen en vrouwen bieden”. Maar eerst en vooral verwijst hij naar 1) het 



 11

terugdringen van de werkloosheid en de sociale breuk die daarmee gepaard gaat, 
wat ook een gelijkere verdeling van de inkomens mogelijk maakt; en 2) het 
probleem van intergenerationele afhankelijkheid en de betaalbaarheid van de 
sociale zekerheid (p. 33). Diegenen die in de wet een aanzet tot een tijdsbeleid 
zien, vatten maatschappelijke integratie ruimer op. Zo situeert Jean-Marc 
Delizée van de PS de ontplooiingsmogelijkheden van mensen ook buiten 
betaalde arbeid. Hij spreekt over de ontwikkeling van de eigen persoon en die 
van het gezinsleven (p. 39). Ook Wauters van Agalev spreekt over “de 
verbinding tussen betaalde arbeid, zorgarbeid, gezinsarbeid en individuele 
ontplooiing” (p. 42).    
 
Naast de argumenten met betrekking tot de verhoging van de activiteitsgraad en 
de bevordering van de kwaliteit van het leven, introduceren de christen-
democraten opnieuw een eigen gezinsgericht discours. De christen-democraten 
grijpen net als bij de stemming van de wet in 1985 het systeem van 
tijdskredieten aan om gezinsgerichte maatregelen te bepleiten. Langendries 
(PSC) bijvoorbeeld diende een amendement in waarbij de tijdskredietstoelage in 
het geval van een opschorting van een voltijds arbeidsregime omwille van 
gezinsredenen of omwille van een opleiding of herscholing, 25.000 frank (620 
euro) zou bedragen in plaats van 20.000 frank (496 euro). In het plenaire debat 
in de senaat zegt Sabine de Bethune dat de CVP de vraag van 
gezinsverenigingen tot uitbreiding van het tijdskrediet en het adoptieverlof 
steunt en dat het wegvallen van het recht op een loopbaanonderbreking3 een 
zware klap voor jonge gezinnen betekent, omdat dit recht hen de mogelijkheid 
bood om op eigen maat een loopbaan uit te bouwen. De CVP bepleit, zo zegt de 
Bethune, een verruiming van het recht op een tijdskrediet van één jaar naar drie 
jaar evenals de schrapping van de anciënniteitsvoorwaarden (verslag van de 
plenaire vergadering van 19-7-2001, p. 69). De Bethune diende ook een 
amendement in om een recht op ouderschapsverlof in te voeren van 12 maanden 
per kind voor beide ouders samen (zie stuk Senaat 2-831-2000/2001, nr. 3). 
Minister Onkelinkx reageert tegen deze voorstellen met de argumenten dat ze 
het sociaal overleg waaruit dit wetsontwerp resulteert, wil respecteren. 
Bovendien wil ze de vergoeding voor het tijdskrediet niet laten variëren 
afhankelijk van een bepaalde motivering omdat een dergelijke werkwijze 
impliceert “dat er een waardeschaal wordt gehanteerd voor de verschillende 
motiveringen en zijzelf is daar geen voorstander van” (Stuk Senaat 2-831-
2000/2001, nr. 3).  
 
                                           
3 Vóór 2002 had niet elke werknemer recht op een loopbaanonderbreking, maar het recht zelf 
was wel uitgebreider. In de privé-sector konden diegenen die toegang hadden tot het stelsel tot 
vijf jaar loopbaanonderbreking opnemen. In het nieuwe systeem van tijdskrediet is er een 
algemeen recht op (slechts) één jaar loopbaanonderbreking ingevoerd, maar via CAO’s kan 
dit recht in de bedrijfssectoren nog wel steeds verlengd worden tot vijf jaar.   
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De christen-democraten komen in 2001 ook terug op het genderaspect van 
tijdskredieten. Jacques D’Hooghe (CVP) verwijst naar mevrouw de Bethune die 
in dit verband aandacht vraagt voor de emancipatorische visie. Veel van de 
structuren, voorwaarden en oordelen in onze samenleving zijn, zo luidt het, nog 
gebaseerd op “het oude sociale contract met de man in de rol van kostwinner en 
de vrouw in de rol van verzorgster. (…) De CVP ondersteunt het nieuwe sociale 
contract tussen mannen en vrouwen waarbij mannen en vrouwen zorg en arbeid 
op een evenwichtige wijze weten te verdelen. (…) Tijdens de vorige legislatuur 
legde de CVP de basis voor een interactief model inzake zorg, gezin en arbeid. 
Het succesverhaal van de loopbaanonderbreking is ook een beetje het 
succesverhaal van de CVP. Er moet een evenwicht zijn tussen 
gezinsondersteunende maatregelen en maatregelen voor gezinsleden die zelf de 
zorgfunctie in het gezin op zich willen nemen” (Handelingen van de senaat van 
18 juli 2001).   
 

2.3 Regeerakkoorden en beleidsplannen 
 
Omdat de funderingen voor de wetsontwerpen over de loopbaanonderbreking en 
het tijdskrediet ten dele in regeerakkoorden en beleidsplannen werden gelegd, 
loont het de moeite om ook daar het discours van naderbij te bekijken. 
 
Wat eerst en vooral de politieke context van de jaren ’80 betreft, wijzen Arcq en 
Blaise (1998: 509) erop dat de discussie over de sociale zekerheid toen door 
budgettaire motieven werd gestuurd.  De inhoud van de sociale bescherming en 
de doelstellingen van de sociale zekerheid werden slechts aangesneden via het 
zoeken naar nieuwe inkomsten of vanuit de noodzaak bepaalde uitgaven terug te 
schroeven. Vanaf 1975, zo zeggen Arcq en Blaise, kreeg de sociale zekerheid te 
lijden onder de gevolgen van een economische crisis en werd een lange 
discussie ingezet over bezuinigingen, selectiviteitsmaatregelen en de zoektocht 
naar een nieuw financieel evenwicht.  
 
Ook de regeerakkoorden van de jaren ’80 ademen een crisissfeer uit. Zo schetste 
de regering in het regeerakkoord van 1988 (afgesloten tussen CVP, PS, PSC, SP 
en VU) twee prioriteiten: de aanpak van de sociaal-economische problemen en 
de staatshervorming. De “meest onmiddellijke sociaal-economische problemen” 
werden omschreven als “de onaanvaardbare niveaus van zowel de werkloosheid 
en het begrotingstekort”. “Bij de aanvang van de legislatuur zal de Regering 
dan ook een omvangrijk besparingspakket uitwerken”. De regering formuleerde 
allerhande maatregelen voor een groei- en werkgelegenheidsbeleid om de grote 
onevenwichten af te bouwen en een stabiele sociaal-economische ontwikkeling 
te verzekeren. Om de werkgelegenheid te bevorderen wilde men nagaan in 
hoeverre verschillende vormen van herverdeling van beschikbare arbeid, zoals 
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‘arbeidsduurverkorting, deeltijdse arbeid en loopbaanonderbreking’ een reële 
aanbreng konden zijn voor de bevordering van de tewerkstelling. Het stelsel van 
loopbaanonderbreking werd onder een ander hoofdstuk ook bepleit als 
instrument van een gezinsbeleid waarbij ‘arbeid en gezin op een evenwichtige 
wijze moeten kunnen samengaan voor mannen en vrouwen’. 
 
In het regeerakkoord van 1991 (afgesloten tussen CVP, PS, PSC en SP) bakende 
de regering drie urgente doelstellingen af: België integreren in de Europese 
Monetaire Unie, de federale staatsstructuur verder uitbouwen en een politiek 
antwoord geven op de nieuwe maatschappelijke noden en uitdagingen. In het 
kader van die eerste doelstelling werd gewezen op de noodzaak van de 
bevordering van de werkgelegenheid. In het kader van de derde doelstelling zei 
de regering dat ze de fundamentele rol en waarde van het gezin voor het 
evenwicht en de ontwikkeling van de samenleving uitdrukkelijk wil 
beklemtonen en in dit kader de evenwichtige combinatie tussen gezins- en 
arbeidsleven zal bevorderen. 
 
In het regeerakkoord van 1995, afgesloten tussen dezelfde partijen als die van 
1991, wordt de nadruk op de creatie van werkgelegenheid gecontinueerd. Deze 
regering omschrijft haar eerste ambitie als: “de werkgelegenheid versterken en 
de werkloosheid aanzienlijk verminderen door meer werk, nieuw werk, beter 
verdeeld werk en andere manieren van werken te stimuleren in een creatieve 
economie van morgen met een verstevigd economisch draagvlak als basis voor 
duurzame groei” (p. 1). Verder wordt benadrukt dat werkgelegenheid de 
essentiële basis blijft “van de zelfontplooiing, de maatschappelijke integratie en 
de sociale identiteit van burgers” evenals een “essentieel element van 
samenhang binnen onze samenleving”. “De bevordering van de 
werkgelegenheid is daarom ook de absolute prioriteit van de Regering” [eigen 
markering] (p. 8). ‘Herverdeling van arbeid’ wordt vervolgens genoemd als één 
van de vijf grote pijlers die de tewerkstellingsplannen schragen. Reeds in het 
regeerakkoord van 1995 is er sprake van een evolutie op langere termijn naar 
‘een veralgemeend recht op deeltijdse arbeid en loopbaanonderbreking’ (p. 10). 
Deze formules van arbeidsduurvermindering duiken nog in een ander luik van 
het regeerakkoord op, met name in dat over “de gezinsdimensie van het beleid”. 
De toenmalige regering wil ‘een gezinsvriendelijk werkgelegenheidsbeleid’ 
uitbouwen via ‘de bevordering van alle vormen van vrijwillige deeltijdse arbeid 
als efficiënte vorm van arbeidsverdeling die mannen zowel als vrouwen toelaten 
gezin en arbeid beter te combineren en gevestigde rolpatronen te wijzigen’ 
evenals via de verdere aanmoediging van diverse vormen van 
loopbaanonderbreking (p. 21). In het Vlaamse regeerakkoord van 1995 vinden 
we als één van de vijf grote uitdagingen die de regering zich stelt ‘de kwaliteit 
van leven en samenleven’, maar dit wordt enkel uitgewerkt als het werken aan 
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onderwijs, sport, cultuur en inspanningen voor gezinnen en senioren (p. 21)4. De 
link met een andere verdeling van arbeid wordt nog niet gelegd. ‘Deeltijdse 
arbeid en herverdeling van arbeid’ vormt een stukje van het luik ‘kwaliteit van 
economie en werkgelegenheid’ en wordt gezien als een instrument om nieuwe 
jobs te scheppen (p. 30). Ook in de beleidsbrief van de toenmalige Vlaamse 
minister van tewerkstelling wordt arbeidsherverdeling gezien als ‘motor van 
tewerkstelling’: “Op de arbeidsmarkt blijft het arbeidsaanbod systematisch 
hoger dan de vraag. Vrijwillige en tijdelijke vermindering van het aanbod blijft 
daarom noodzakelijk” [eigen markering] (p. 28).  
 
In het federaal regeerakkoord van 1999 merken we een belangrijke –‘paars-
groene’- accentverschuiving waarbij het concept van de ‘actieve welvaartsstaat’ 
als uitgangspunt voor een aantal beleidspistes wordt gelanceerd. Twee centrale 
pistes zijn niet verwonderlijk die van ‘het verhogen van de 
werkgelegenheidsgraad’ en ‘de aanpassing van de arbeidstijd en de kwaliteit van 
arbeid’. Het model van de ‘actieve welvaartsstaat’ steunt enerzijds op de 
redenering dat het waarborgen van uitkeringen aan werklozen en 
bestaansminimumtrekkers op zich niet voldoende is om de geholpen personen 
zich volwaardig burger te laten voelen. Men wil voorkomen dat ‘mensen uit de 
boot vallen’ en ervoor te zorgen dat “iedereen, zowel mannen als vrouwen, met 
de verzekering van een hoog niveau van sociale bescherming, een creatieve 
bijdrage kan leveren aan de samenleving en dat hij of zij dat kan verzoenen met 
de kwaliteit van zijn of haar persoonlijk leven.” Naast deze ‘sociale’ 
bekommernis steunt het concept van de actieve welvaartsstaat aldus het 
regeerakkoord evenzeer op een ‘financiële’ bekommernis: “De huidige aanpak 
biedt zowel financieel als sociaal onvoldoende perspectieven”. Het financiële 
aspect heeft betrekking op het doel ‘de draagkracht van onze economie opnieuw 
te versterken’ en de kosten van de sociale zekerheid en die van de vergrijzing 
van de bevolking te onderstutten door een breder financieel draagvlak.  
 
Om de werkgelegenheidsgraad te verhogen, worden in het regeerakkoord 
maatregelen voorzien als startbanen voor jongeren, een verlaging van de lasten 
op arbeid, het dichten van de werkloosheidsvallen, de activering van 
werkloosheidsuitkeringen en het optrekken van de werkgelegenheidsgraad van 
de 50-plussers. Om de arbeidstijd en de kwaliteit van de arbeid aan te passen, 
wil de regering financiële prikkels voorzien voor de vermindering van de 
arbeidsduur evenals een veralgemeend systeem van 1/5de 
loopbaanonderbreking. Dat hierbij sprake is van zowel ‘sociale’ als ‘financiële’ 
doeleinden, blijkt uit de verschillende argumenten die in de voorstellen 
                                           
4 Ook in het federale regeerakkoord van 1988 vinden we al een hoofdstuk genaamd ‘kwaliteit 
van leven’ terug. Maar het wordt eveneens op een ‘ruime’ manier ingevuld met als thema’s 
leefmilieu, onderwijs, gezinsbeleid, ethische problemen, emancipatiebeleid, veiligheid van de 
burger en justitie. 



 15

verweven zitten: zo wil de regering ‘tegemoet komen aan de verzuchtingen van 
de burgers voor een soepeler organisatie van de arbeidstijd’ en ouders de 
mogelijkheid bieden ‘hun gezinsleven optimaal te verzoenen met hun 
beroepsactiviteit’. Anderzijds wil de regering de vermindering van arbeidsduur 
doorvoeren ‘binnen de grenzen van de concurrentiekracht van de 
ondernemingen’ en ‘teneinde de tewerkstelling te verbeteren of te behouden’. 
Ook in het Vlaamse regeerakkoord van 1999 is een zekere dualiteit inzake het 
streefdoel naar ‘een beter evenwicht tussen arbeid en vrije tijd’ aanwezig. “Het 
mogelijk maken van een beter evenwicht tussen arbeid en vrije tijd” wordt 
aangehaald als één van de maatregelen die een verhoging van de 
werkzaamheidsgraad moeten mogelijk maken, naast onder meer een verlaging 
van de belasting op arbeid en de vergroting van kansen op de arbeidsmarkt voor 
jongeren, ouderen en lagergeschoolden. Bij de verdere toelichting van deze piste 
wordt wel gezegd dat zowel de werknemer als de werkgever meer 
mogelijkheden moeten krijgen om de arbeidstijd te organiseren volgens hun 
noden en behoeften.  
 
In haar werkgelegenheidsplan “Meer tijd voor zichzelf, meer werk voor 
iedereen” van  september 2000, valt op dat minister Onkelinkx ‘meer tijd voor 
zichzelf’ als autonome doelstelling erkent naast die van ‘meer werk voor 
iedereen’. Zij formuleert er met name de volgende twee grote vragen waarop ze 
met haar programma een antwoord wil bieden: “1) Hoe kunnen we aan elke 
werkende vrouw of man de tijd geven die ze vragen? Hoe kunnen we hen een 
leven laten opbouwen waarin arbeidsduur en privé-leven harmonieus 
samengaan? 2) Hoe kunnen we mensen helpen die tegen het einde van hun 
loopbaan wat minder stress willen en wat meer willen leven?”. Onkelinkx 
vervolgt deze opsomming weliswaar met een verwijzing naar de 
werkloosheidsproblematiek: “Bij deze vragen hoort natuurlijk ook de strijd 
tegen de werkloosheid. We kunnen natuurlijk, onder geen enkele voorwaarde, 
toegeven dat diegenen die hun recht op werk eisen aan de kant van de weg 
moeten blijven staan en we nooit aan deze gegronde eis zullen kunnen voldoen”. 
Tot slot verwijst ze ook naar de belangen van de werkgevers: “Tenslotte kan 
men niet rond de prioriteiten en de noden van de bedrijven, zowel op het gebied 
van hun concurrentievermogen als van hun ontwikkeling, die een bewijs zijn van 
de sociale rol die ze moeten vervullen.” In haar hoofdstuk over ‘de gekozen tijd’ 
verwijst Onkelinkx naar drie soorten bekommernissen die ze bij de bevolking 
ontwaart: 1) de hoop op een betere levenskwaliteit die voortvloeit uit de 
ondraaglijke stress en de moeilijkheden die mensen ondervinden om hun werk 
zo te organiseren dat het hun leven niet opvreet; 2) de angst geld te verliezen dat 
we echt nodig hebben en de angst voor de beperkingen die de ontwikkeling van 
onze bedrijven zouden afremmen; 3) de angst voor de toekomst van degenen die 
geen werk hebben. Met andere woorden: de minister vraagt aandacht voor 
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levenskwaliteit vertaald als minder werken, ze vraagt meer jobs voor werklozen, 
dit alles met respect voor de noden van het bedrijfsleven. 
 
Ook Vlaams minister van Werkgelegenheid Landuyt zegt in zijn beleidsnota 
2000-2004 dat de overheid in haar streven naar een actieve welvaartsstaat ook 
‘de autonomie van de levenslange tijdsbesteding’ wil stimuleren. “We hebben 
het”, zo zegt hij “over tijd besteden aan zelfontplooiing en studie, aan het 
cultuur- of verenigingsleven of bijvoorbeeld aan de decoratie van je huis. 
Iedereen moet zelf kunnen bepalen of hij of zij voltijds of deeltijds werkt, lange 
werkweken maakt en op jaarbasis meer verlofdagen neemt. Je moet er een tijdje 
tussenuit kunnen knijpen en je loopbaan onderbreken. Dat kan gewoon om tijd 
voor jezelf te hebben of om een meerwaarde aan het leven te geven door voor de 
kinderen te zorgen of ouder wordende familieleden met warmte te omringen. 
Eigenlijk gaat het om de mogelijkheid om er eens uit te stappen als je bobijntje 
opraakt of als je gewoon geleidelijk naar het rustpensioen wil uitbollen”.  De 
minister zegt verder nog dat hij de kloof wil dichten tussen de voorthollende, 
overwerkte werknemers en de inactieve werkzoekenden of gepensioneerden die 
te vaak met uitsluiting en armoede af te rekenen krijgen. Vanuit de overheid wil 
hij aan een gemeenschap bouwen waarin “iedereen met zijn talenten een 
inbreng doet, zijn deel van de arbeid op zich neemt en de positieve vrijheid heeft 
om naast duurzame kwaliteitsvolle arbeid autonoom zijn tijd te besteden met 
zinvolle activiteiten die zijn welzijn verhogen”. Belangrijk is hier dat hij 
vervolgens het onderscheid tussen twee verschillende doelstellingen benadrukt: 
“niet alleen de autonome tijdsbesteding is van belang, we moeten ook oog 
hebben voor de ultieme maatschappelijke doelstelling: welvaart voor iedereen 
creëren. De globale inzet van arbeid moet aan deze doelstelling getoetst 
worden. De maatschappelijk nodige arbeid moet hier verdeeld worden onder 
iedereen die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. Zo wordt een maximale 
werkzaamheidsgraad gewaarborgd” (p. 83). Met andere woorden: het 
socialistische ideaal van gelijkheid voor iedereen, geconcretiseerd in een gelijke 
toegang tot jobs en inkomen, wordt als uiteindelijke drijfveer aangehaald. 
Allerlei argumenten over een ‘autonome tijdsbesteding’ flankeren dit ideaal.  
 
Wanneer we deze verschillende politieke vertalingen van het streven naar een 
‘actieve welvaartsstaat’ globaal overschouwen, komt telkens weer het beeld van 
een verzoening tussen werkgevers- en werknemersbelangen naar boven, waarbij 
een hogere activiteitsgraad die het economisch draagvlak ten goede komt, hand 
in hand gaat met een ‘meer ontspannen’ loopbaan. In het Nationaal Actieplan 
voor de werkgelegenheid uit 2001 komt het nieuwe ‘compromis’ mooi tot 
uiting: “De bedoeling (…) is de levenskwaliteit zowel op als naast het werk 
(voor mannen én vrouwen) te verbeteren en de werkzaamheidsgraad te 
verhogen, zonder afbreuk te doen aan het evenwicht tussen flexibiliteit en 
juridische zekerheid, en tegelijk de economische groei en de concurrentiekracht 
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van de bedrijven te garanderen” (p. 19). We zouden misschien kunnen spreken 
van een nieuw ‘sociaal pact’ waarin de werkgevers- en werknemersorganisaties 
en de overheid elkaar vinden. We mogen met name niet vergeten dat zowel 
vakbonden, werkgeversorganisaties als de overheid nauw betrokken waren bij 
de besluitvorming inzake de ‘verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van 
leven’ en deze maatregelen door de drie partijen werden onderschreven. De wet 
van 15.09.2001 stond in functie van de CAO nr. 77, die op haar beurt werd 
voorafgegaan door een interprofessioneel akkoord (dat van 22 december 2000) 
waarin werd “kennis genomen van de beslissingen van de regering inzake 
arbeidsherverdeling en onthaasting”. Interessant zou zijn om ook de discussie 
tussen de sociale partners in kaart te brengen over het tijdskrediet, maar de 
discussies in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn geheim en de adviezen die de 
NAR uitbrengt zijn vrij technisch. In het interprofessioneel akkoord van 22 
december 2000 vinden we wel terug dat zowel werkgevers- als 
werknemersorganisaties onder meer de volgende doelstellingen onderschrijven:  
 
– het behoud van het economisch herstel en een billijke verdeling van de 

vruchten van de economische groei over alle werknemers  
 
– het scheppen van meer werkgelegenheidskansen 
 
– een goede combinatie tussen arbeid en privé-leven door een pragmatische 

aanpak en met vrijwaring van de rechten van de werknemers en de 
functioneringsbehoeften van de bedrijven, in het bijzonder de KMO’s 

 
– een betere werking van de arbeidsmarkt door een verhoging van de 

activiteitsgraad. 
 
We kunnen in deze context verwijzen naar de poging die Jean-Luc Dehaene als 
toenmalig premier in 1993 heeft ondernomen om met de sociale partners een 
nieuw sociaal pact over de werkgelegenheid, het concurrentievermogen en de 
sociale zekerheid af te sluiten. Dit nieuw sociaal pact had als doel het pact van 
1944, dat ten grondslag ligt aan de naoorlogse sociale zekerheid, te vervangen. 
De onderhandelingen zijn evenwel afgesprongen en de regering heeft dan 
eenzijdig in de herfst van 1993 haar ‘Globaal Plan’ gelanceerd (zie het Globaal 
Plan en Arcq en Blaise, 1998). Via het Globaal Plan wilde de regering het 
concurrentievermogen herstellen, de werkgelegenheid aanmoedigen en de 
toekomst van de sociale zekerheid veiligstellen. De regering vervolgde de schets 
van deze drie doelstellingen met een verwijzing naar het belang van werk: 
“Centraal in het plan staat de strijd voor jobs en de bestrijding van de 
werkloosheid. Arbeid is immers van uitzonderlijk belang, niet alleen als middel 
voor inkomensverwerving, maar ook als instrument bij uitstek voor 
maatschappelijke participatie”. Maatregelen inzake arbeidsherverdeling, 
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waaronder loopbaanonderbreking en deeltijds werk, werden genoemd als een 
middel om ‘de verdeling van arbeid over meer mensen aan te moedigen’. Wat in 
1993 niet is gelukt, met name werknemers, werkgevers en de overheid samen tot 
een eensgezinde visie over het werkgelegenheids- en socialezekerheidsbeleid te 
brengen, is aan het begin van de eenentwintigste eeuw, in het kader van het 
streefdoel van de actieve welvaartsstaat, eigenlijk zonder veel kleerscheuren 
bereikt. Er werd, vanuit het klassieke naoorlogse overlegmodel, een compromis 
tussen sociale en economische belangen tot stand gebracht waarbij (het discours 
over) de relatie tussen arbeid en inkomen fundamenteel werd hertekend.  
 

3 Verschillende blauwdrukken: van actieve welvaartsstaat 
naar pluriactieve samenleving 
 
Na de uitgebreide schets van het wijzigende politieke discours over de stelsels 
van loopbaanonderbreking en tijdskredieten willen we deze evolutie 
schematiseren. We zouden drie maatschappelijke visies of modellen willen 
onderscheiden: de ‘welvaartsstaat in crisis’, de ‘actieve welvaartsstaat’ en de 
‘pluriactieve samenleving’. Het karakter van de drie visies verschilt. De eerste 
twee zijn -reële- politieke visies of beleidskaders, de laatste is op dit moment 
eerder een theoretisch of heuristisch concept dat we zelf hebben uitgewerkt om 
na te denken over onze arbeidssamenleving (zie Vanderweyden 1999 en 2002). 
Bij de drie genoemde visies onderscheiden we telkens doel, middel en 
ideologische verantwoording. We bespreken de drie visies achtereenvolgens en 
toetsen ten slotte de vandaag populaire pleidooien voor een ‘combinatiedenken’ 
en een ‘transitionele arbeidsmarkt’ aan het schema. 
 
Tabel 1 Drie maatschappelijke visies op de financiering van ‘tijd’ 
 Doel Middel Ideologische verantwoording 
Welvaartsstaat 
in crisis (1985) 

Economisch draagvlak 
versterken: 
werkloosheid bestrijden 

Ontspannen loopbaan 
(loopbaanonderbreking) 

Een gezonde economie  schraagt 
de samenleving 
 
Sociale uitsluiting door 
werkloosheid 
 
Waardering van het gezin 
 

Actieve 
Welvaartsstaat 
(1999) 

Economisch draagvlak versterken 
en sociale bescherming 
garanderen: 
activiteitsgraad verhogen 
 

Ontspannen loopbaan 
(tijdskrediet) 

Volledige werkgelegenheid zorgt 
voor gelijkheid (van kansen) en 
solidariteit 
 
Sociale integratie van mensen via 
werk 
 
Kwaliteit van leven 

Pluriactieve 
samenleving 

Ontspannen loopbaan 
(tijdskrediet) 

Werk herverdelen over mensen en 
levensfasen 

(Keuze)vrijheid, autonomie 
 
Herwaarderen andere 
levenssferen 
 
Kwaliteit van leven 
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De welvaartsstaat in crisis 
 
Ten tijde van de invoering van het stelsel van loopbaanonderbreking werd een 
erg pragmatisch maatschappelijk debat gevoerd over de versterking van het 
economische draagvlak. De herstelwet van 22-01-1985, waarin het systeem van 
loopbaanonderbreking werd opgenomen, had dan ook als hoofddoelstelling de 
‘openbare financiën te saneren’. Zowel het bevorderen van het 
concurrentievermogen als de bestrijding van de werkloosheid waren centrale 
streefdoelen die de wet moest helpen waarmaken. Het stelsel van 
loopbaanonderbreking werd in dit kader gezien als een instrument dat vooral tot 
die laatste doelstelling kon bijdragen. In de crisissfeer van de jaren 1980 werden 
de inhoud van de sociale bescherming en de doelstellingen van de sociale 
zekerheid nauwelijks aangesneden. Wel nam men allerlei maatregelen om ook 
de druk van de sociale zekerheid op de openbare financiën te milderen.  
 
Hoewel het discours in verband met de invoering van de herstelwet vooral 
economisch (en daarom doelrationeel) van inslag was, is het belangrijk op te 
merken dat er ook nog enkele andere argumenten werden aangevoerd. Naast de 
dominante economische argumentatie werd met name ook aandacht gevraagd 
voor de sociale uitsluiting die het gevolg is van werkloosheid en werden ook 
gezinswaarden (met aandacht voor gender) aangegrepen om voor de 
financiering van niet-arbeid te pleiten. 

De actieve welvaartsstaat 
 
Het tijdskrediet is tot stand gekomen in een beleidsklimaat waarin het concept 
van de ‘actieve welvaartsstaat’ als richtingaanwijzer dienst doet. In die actieve 
welvaartsstaat is de centrale betrachting de werkzaamheidsgraad te verhogen. 
Naast een economische doelstelling staat ook een sociaal streven voorop. De 
economische of financiële doelstelling bestaat erin de draagkracht van de 
economie te versterken en de financiering van de sociale zekerheid veilig te 
stellen. De sociale doelstelling komt erop neer dat men iedereen via betaald 
werk aan de samenleving wil binden en zo een hoog niveau van sociale 
bescherming wil kunnen verzekeren. Vandenbroucke bijvoorbeeld spreekt zelf 
in zijn Den Uyl-lezing over de actieve welvaartsstaat van ‘de driehoek 
economie, werkgelegenheid en sociale bescherming’ (1999a: 23). Hij 
expliciteert daarenboven de achterliggende waarden van gelijkheid en 
solidariteit: “ik pleit voor maximale kansen op maatschappelijke participatie 
omdat ik voor een radicale gelijkheid van kansen ben” (1999a: 10). Hij wil 
maatschappelijke participatie aanmoedigen “ook en vooral voor wie zwak staat 
in de samenleving” (p.11). En hij pleit voor “consequente solidariteit met wie 
getroffen wordt door omstandigheden buiten zijn of haar wil” en voor de 
“bescherming van de kwetsbaren”.  
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Om naar een hogere activiteitsgraad te kunnen evolueren moet er in een actieve 
welvaartsstaat ook werk worden gemaakt van ‘ontspannen loopbanen’ die 
mensen in staat stellen werk en vrije tijd te verzoenen en een ‘hoge 
levenskwaliteit’ te bereiken. Het tijdskrediet is met andere woorden een middel 
om de participatie van mensen op de arbeidsmarkt te bevorderen en het werk 
over meer mensen te verdelen.  

De pluriactieve samenleving 
 
Vanuit de filosofie van een pluriactieve samenleving worden middel en doel ten 
dele omgekeerd. In de actieve welvaartsstaat is het stelsel van tijdskredieten in 
eerste instantie een ‘middel’ om een hogere werkzaamheidsgraad te bekomen. 
Vanuit de pluriactiviteitsgedachte is het herwaarderen van andere levenssferen 
een doel op zich en moet ook niet-arbeid gefinancierd worden (denk in extreme 
vorm aan de invoering van een ‘onvoorwaardelijk basisinkomen’). Om de 
‘levenskwaliteit’ te verhogen, moet het werk worden herverdeeld over mensen 
en levensfasen. De actieve welvaartsstaat is erop gericht méér mensen aan het 
werk te krijgen, en bepleit van daaruit een betere combinatie van werk en gezin 
en meer ontspannen doch langere loopbanen. In een pluriactieve samenleving 
daarentegen wordt het betaalde werk van zijn voetstuk gehaald en wordt 
benadrukt dat allerlei levenssferen bijdragen tot de integratie van mannen en 
vrouwen. Vanuit de filosofie van de actieve welvaartsstaat staan tijdskredieten 
(of ook ‘leeflonen’) in het teken van betaald werk, vanuit de filosofie van de 
pluriactieve samenleving wordt een strakke koppeling aan betaald werk in vraag 
gesteld. De argumenten in de beleidsdiscussie die verwijzen naar een 
‘tijdsbeleid’ (meer tijd als doel op zich) sluiten bij deze pluriactiviteitsgedachte 
aan. 
 
We zouden kunnen zeggen dat de pluriactieve samenleving in essentie steunt op 
een vrijheidsconceptie die uitdraagt dat mensen autonoom keuzes moeten 
kunnen maken en dat ze de door hen gemaakte keuzes moeten kunnen 
rechtvaardigen door te verwijzen naar eigen ideeën en doeleinden. De bestaande 
sociale structuren en processen moeten in dit licht worden aangepast, zodat 
mensen in hun levenskeuzes over méér alternatieven beschikken (cf. de 
uitwerking van het vrijheidsideaal  door Blokland, 1995: 19).  

Het combinatiedenken en de transitionele arbeidsmarkt getoetst aan het 
schema 
 
De vandaag populaire concepten van ‘het combinatiedenken’ en de 
‘transitionele arbeidsmarkt’, kunnen we situeren in de doel-middelrelatie die we 
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in Tabel 1 schetsten. Wat het combinatiebeleid betreft, kunnen we vaststellen 
dat het vanuit uiteenlopende doeleinden kan worden bepleit. Ten eerste kan het 
worden ingezet als een instrument van de actieve welvaartsstaat. Zo ziet Van 
Dongen (2001) zijn ‘combinatiemodel’ als “de motor voor de actieve 
welvaartsstaat”. Zijn ‘(volledig) combinatiemodel’ bestaat erin dat beide 
partners een volwaardige loopbaan hebben buitenshuis en samen 
verantwoordelijk zijn voor de zorgarbeid thuis. In een dergelijke invulling van 
het combinatiepleidooi wordt het belang van betaald werk voor iedereen 
benadrukt. Hierbij wordt het als een praktische noodzaak beschouwd dat 
mannen en vrouwen in staat worden gesteld het werk met het gezinsleven te 
combineren, omdat anders hun arbeidsparticipatie in het gedrang komt (en die 
van vrouwen kan enkel worden veiliggesteld wanneer ook mannen hun aandeel 
in de zorgtaken opnemen). Vanuit een visie die het belang van tijd benadrukt 
(cf. het concept van de ‘pluriactieve samenleving’), kan een combinatiescenario 
daarentegen worden bepleit vanuit de redenering dat niet enkel betaald werk 
belangrijk is maar ook andere levenssferen de nodige ruimte moeten krijgen. 
Een ‘combinatiemodel’ kan met andere woorden bij verschillende 
maatschappelijke visies aanleunen. Mieke Vogels bijvoorbeeld,  de Vlaams 
minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, verwijst in haar tekst over 
het combinatiebeleid uit januari 2001 zowel naar ‘tijdsargumenten’ als naar het 
concept van het “volledig combinatiemodel” van Van Dongen.  
 
Wel is het zo dat een combinatiemodel vooral een blauwdruk is op micro- of 
gezinsniveau en dus niet alleen een streven inhoudt naar een gelijke 
taakverdeling (en dus gelijke arbeidsparticipatie) tussen mannen en vrouwen op 
macroniveau. Daarom houdt het in een strakke versie een zekere 
‘combinatiedwang’ in die een uniforme taakverdeling in elk gezin nastreeft. Een 
dergelijke strakke invulling staat in zekere zin haaks op de notie van 
pluriactiviteit die ervan uitgaat dat mensen zowel synchroon al diachroon hun 
participatie aan diverse levenssferen vrij kunnen invullen.  
 
Net als het combinatiedenken heeft het concept van de ‘transitionele 
arbeidsmarkt’ raakvlakken met zowel het kader van de actieve welvaartsstaat als 
met dat van de pluriactieve samenleving. Het concept bevat immers een streven 
naar meer ‘ontspannen loopbanen’.  Van naderbij bekeken blijkt wel dat het 
concept, zoals door de geestelijke vader Günther Schmid (1998; 2001) wordt 
uitgewerkt, vooral aanleunt bij het kader van de actieve welvaartsstaat.  
 
In zijn streven naar een ‘transitionele arbeidsmarkt’ erkent Schmid enerzijds het 
belang van ‘kritische transities’ in het privé-leven van mensen, die een flexibele 
loopbaan rechtvaardigen (bv. zorg voor kinderen of (groot)ouders, 
echtscheiding, midlifecrisis). Anderzijds kunnen transitionele arbeidsmarkten 
volgens Schmid ook economische schokken opvangen. De daarbij horende 
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situaties van gedwongen of onvoorziene ‘werk-loos-heid’ (idleness of labour), 
hoeven volgens Schmid niet noodzakelijk negatief te zijn. Deze niet-
beroepsactieve periodes kunnen positief worden aangewend indien de vrije tijd 
wordt gebruikt voor andere zinvolle activiteiten die ofwel ‘self-rewarding’ zijn, 
dan wel investeringen in de toekomst of een brug naar andere 
beroepsactiviteiten (1998: 6-19). Schmid ziet met andere woorden een ‘win-win-
situatie’ ontstaan, waarbij een hogere arbeidsmarktparticipatie, gecombineerd 
met veel transitiemogelijkheden, iedereen ten goede komt. De vraag is natuurlijk 
in hoeverre economische en sociale belangen en werkgevers- en 
werknemersbelangen steeds zullen samengaan bij het optreden van economische 
schokken. 
 
Belangrijk om de aandacht op te vestigen is dat het model van de transitionele 
arbeidsmarkt van Schmid, net als dat van de actieve welvaartsstaat trouwens, op 
de premisse steunt van de noodzakelijkheid van een betaalde baan voor de 
sociale integratie van mensen. Schmid zegt dit erg expliciet: “Participation in 
the labour market is fundamental for social integration” (1998: 1). Hij pleit 
daarbij voor het handhaven van de doelstelling van “full employment” omdat 
deze term de idee weerspiegelt dat iedereen door eigen arbeid het recht heeft op 
een waardig bestaan. De connotatie, zo zegt Schmid, van sociale integratie met 
een volwaardige arbeidsparticipatie maakt dat ‘volledige werkgelegenheid’ nog 
een waardevol principe is (1998: 29); iets wat ook Vandenbroucke onderschrijft 
(1999a). Het concept van de transitionele arbeidsmarkt is eigenlijk net als dat 
van de actieve welvaartsstaat een typisch pleidooi voor een continuering of zelfs 
intensifiëring van onze arbeidssamenleving, maar dan aangepast aan een 
hedendaagse tweeverdienerscontext. Schmid erkent met name dat door de 
overgang van een kostwinners- naar een tweeverdienerssamenleving een ‘9-tot-
5-job’ 40 tot 50 jaar lang achterhaald en onrealistisch is. Daarom moeten 
transities in en uit arbeid en wisselingen in arbeidsregime- of statuut 
vergemakkelijkt worden. Schmid stelt hierbij wel de situatie van betaalde arbeid 
centraal, wat samenhangt met het feit dat hij ‘het primaat’ van betaalde arbeid 
niet aanvecht. Méér nog dan bij de Vlaamse bepleiters van een actieve 
welvaartsstaat is de uiteindelijke bekommernis van -de Duitser- Schmid het 
oplossen van ‘de werkloosheidscrisis’ in Europa. Transitionele arbeidsmarkten 
kunnen volgens hem dienst doen als ‘flexibele buffers’ die uitdijen in periodes 
van recessie en inkrimpen tijdens bloeiperiodes (1998: 4-6). 
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4 Het discours van het beleid getoetst aan dat van de 
gebruikers 
 
Nu we het beleidsdiscours over loopbaanonderbreking en tijdskrediet in kaart 
hebben gebracht en de daarbij aansluitende maatschappelijke visies hebben 
geschematiseerd, willen we het perspectief van de gebruikers van het stelsel 
hiermee confronteren. We willen nagaan op welke wijze het beleidsdiscours 
aansluit bij de legitimeringen van het stelsel door de gebruikers zelf.  
 
Uit een eigen kwalitatief onderzoek bij 23 voltijdse loopbaanonderbrekers5 
(diepte-interviews afgenomen in 1999-2000), kwam er met name een grote 
verwarring over het doel van het stelsel tot uiting. Wanneer we aan de 
respondenten vroegen hun recht op het onderbreken van hun loopbaan én op de 
daaraan verbonden uitkering te rechtvaardigen, bleek dat hún legitimatie slechts 
ten dele met de toenmalige officiële legitimatie samenviel. De vervanging door 
een werkloze was inderdaad één van de legitimaties die de respondenten 
aanvoerden om hun positie te verantwoorden. Verschillende respondenten gaven 
aan dat door hun loopbaanonderbreking de werkloosheid wordt verminderd, een 
werkloze de kans krijgt om ervaring op te doen én de uitgave voor de 
onderbrekingsuitkering gerecupereerd wordt uit de werkloosheidsuitkering van 
de vervanger. Deze op de vervangingsplicht geënte legitimatie werd evenwel 
lang niet door alle respondenten aangehaald en vaak ook gecombineerd met 
andere argumenten. We overlopen deze andere argumenten en gaan na in welke 
mate ze in het beleidsdiscours worden gehanteerd. Het betreft de argumenten 
van legitieme zorgbehoeften, de behoefte om te herademen, het verzilveren van 
opgebouwde rechten en het pleidooi voor individuele vrijheid.  

Legitieme zorgbehoeften 
 
Een groot deel van de respondenten vond dat mensen die voor hun gezin zorgen 
iets zinvol doen voor de samenleving en het verdienen om hiervoor de tijd en 
een uitkering ter beschikking te krijgen. De redenering luidt dat je door je 
loopbaanonderbreking een meerwaarde creëert voor je naaste omgeving of voor 

                                           
5 De groep respondenten werd volgens de methode van ‘selective sampling’ samengesteld. 
We selecteerden haar doelbewust op basis van vooraf gekozen criteria. Daarbij hanteerden we 
twee basiscriteria. Het eerste is het geslacht: de respondenten zijn voor de helft mannen, voor 
de helft vrouwen. Het tweede basiscriterium is de motivatie voor de verminderde 
arbeidsdeelname. Ook hier zorgden we voor een evenwichtige spreiding: de ene helft koos 
ervoor omwille van kinderen, de andere helft omwille van een andere reden (studie, meer tijd, 
werk beu, reizen, zorg voor familie …). Verder geldt dat de respondenten op het moment van 
het interview niet ouder waren dan 45 jaar en reeds minimum één jaar in 
loopbaanonderbreking waren. 
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de ruimere samenleving, wat als dusdanig erkenning verdient. Voor deze meer 
‘gezinsgerichte’ respondenten is de behoefte aan zorg een legitieme reden voor 
een financiële tegemoetkoming. Wanneer we over de grenzen van onze eigen 
selecte bevraging heen naar het profiel kijken van de mensen die voor een 
loopbaanonderbreking opteren (zie bv. Denis, 1995 en RVA, 2002), kunnen we 
vermoeden dat het overgrote deel van de gebruikers van het stelsel zich op deze 
legitieme zorgbehoeften beroept. Hoewel het in hoofdzaak vrouwen betreft, 
merken we in ons onderzoek dat er ook (vooralsnog erg zeldzame?) mannen zijn 
die hun keuze voor minder werken vanuit dit gezinsgericht waardenkader 
motiveren en legitimeren. 
 
Vanuit het beleid wordt dit argument van legitieme zorgbehoeften al bij al vrij 
beperkt aangewend. De verwijzing naar zorg wordt vooral gemaakt in het kader 
van de specifieke stelsels van het ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof 
voor bijstand van een zieke familieleden. Bij het eigenlijke tijdskrediet wordt 
niet zozeer van zorg gesproken dan wel van het ‘privé-leven’ en ‘tijd voor 
familiale en sociale verplichtingen’ (cf. de memorie van toelichting van de wet 
van 15-09-2001). Aangezien er geen extra rechten aan mensen met bepaalde 
zorgverantwoordelijkheden worden toegekend, is het ook logisch dat legitieme 
zorgbehoeften niet als kernargument worden gebruikt. Op Vlaams niveau ligt dit 
anders. Bij de Vlaamse ‘witte akkoorden’ voor de social-profitsector van 2000 
werden wel extra rechten toegekend voor werknemers met zieke kinderen of 
terminale familieleden. Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gelijke Kansen, lanceerde ook zelf in 1999 de idee van een 
‘zorgkrediet’, “vertrekkende van het recht van elke werkende man of vrouw om 
tijd en zorg te geven aan (zieke) kinderen, familie, vrienden, …” (zie Vogels, 
2001). Deze gedachte werd vanaf 2002 vertaald in de toekenning van een 
Vlaamse aanmoedigingspremie ‘zorgkrediet’6. In een overheidsbrochure uit 
januari 2002 lezen we eerder een pragmatische motivatie: “De zorg voor 
kinderen of hulpbehoevende familieleden eist vaak veel tijd op die moeilijk te 
combineren valt met een voltijdse job”.  
 
Wat de legitimiteit van geld voor zorg betreft, stellen zich vandaag nog enkele 
belangrijke vragen. Wanneer men de financiering van niet-arbeid motiveert 
vanuit de erkenning van de legitimiteit van zorgbehoeften, dan ontstaan er in het 
licht van het huidige tijdskrediet twee problematische discrepanties. Ten eerste 
hebben mensen zonder zorgverantwoordelijkheden (in het eigenlijke, federale 
stelsel) dezelfde rechten op een tijdskrediet als mensen met 
zorgverantwoordelijkheden. Als antwoord hierop zou men extra of andere 
rechten voor mensen met zorgtaken kunnen bepleiten. Een tweede discrepantie 
is dat er een onderscheid bestaat tussen twee groepen van mensen met 

                                           
6 Voor de Vlaamse premies zie het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001. 
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zorgtaken, met name tussen diegenen die, vertrekkende vanuit de situatie van 
voltijdse werknemer, hiervoor een tijdskrediet kunnen aanwenden en diegenen 
die géén aanspraak op een tijdskrediet kunnen maken (bv. zelfstandigen, mensen 
die reeds deeltijds werkten, mensen met een beperkte anciënniteit en niet-
beroepsactieven) maar wel dezelfde zorgtaken of -behoeften hebben. De 
koppeling van de rechten aan de positie binnen het arbeidsbestel kan met andere 
woorden vanuit dit legitimiteitsprincipe in vraag worden gesteld, iets wat de 
voorstanders van de ‘sociaal-pedagogische toelage’ trouwens al decennia lang 
hebben gedaan. De vraag is natuurlijk op welke manier dergelijke toelages het 
karakter van een ‘vrouw-aan-de-haard-premie’ kunnen ontlopen.  

De behoefte om te herademen        
 
Vooral respondenten die omwille van ‘persoonsgerichte’ redenen (zoals het 
opnemen van een studie of een engagement of de behoefte aan meer vrije tijd) 
voor een loopbaanonderbreking opteerden, verwezen nog naar een ander type 
legitieme behoeften dan die van de zorg voor het gezin (cf. de ‘gezinsgerichte’ 
respondenten). Deze ‘persoonsgerichte’ respondenten gaven aan dat een 
loopbaanonderbreking aan de betrokkenen de kans biedt om te herademen, te 
herbronnen, om persoonlijk te groeien. De onderbreking levert een persoonlijke 
meerwaarde op. In de redenering van deze mannen en vrouwen is de behoefte 
om te herademen een ‘terechte’ behoefte die erkenning verdient.  
 
Het gebruikersvertoog van het ‘herademen’ als een legitieme behoefte sluit aan 
bij het beleidsvertoog over de ‘kwaliteit van leven’ waarbij wordt gezegd dat 
werknemers ook meer ruimte voor vrije tijd verdienen. Vooral op Vlaams 
niveau vinden we dit vertoog terug, wat niet zo gek is gezien ‘welzijn’ een 
bevoegdheid is van de Vlaamse Gemeenschap. In de brochure van de Vlaamse 
overheid over de aanmoedigingspremies (uit januari 2002) wordt bij het 
‘loopbaanverminderingskrediet’ (dat na een communautaire discussie in februari 
2002 naar het federale niveau werd overgeheveld) onder meer naar deze 
herademingsbehoefte verwezen: “Je wilt wat minder gaan werken, misschien 
om even de batterijen op te laden en er daarna weer stevig tegenaan te gaan. Of 
misschien wil je een periode vrijmaken voor je gezin. Wat de reden ook is: een 
loopbaanvermindering met 20% van een voltijdse baan behoort tot de 
mogelijkheden” . 
 
Enkele van de door ons ondervraagde respondenten gaven aan dat even afstand 
nemen van het werk niet alleen je eigen persoon maar ook het werk ten goede 
komt. Een loopbaanonderbreking zorgt er meer algemeen voor dat mensen 
vanuit hun persoonlijke vermogen later weer beter zullen functioneren. Op die 
manier bevordert het nastreven van persoonlijk welzijn ook het collectieve 
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welzijn en wordt de tegenstelling tussen individuele en maatschappelijke 
belangen overbrugd. 
 
Een gelijkaardig samengaan van individuele en collectieve belangen vinden we 
in het beleidsdiscours terug bij een ander argument dat op dat van het 
‘herademen’ lijkt: dat van persoonlijke vorming. Op federaal niveau heeft het 
opnemen van een tijdskrediet in functie van het volgen van een opleiding geen 
bijzonder statuut. Op Vlaams niveau, dat de bevoegdheid over onderwijs en 
vorming heeft, bestaat er sinds 2002 een ‘opleidingskrediet’ dat als volgt wordt 
gemotiveerd: “In onze snel veranderende maatschappij is het goed om jezelf 
permanent bij te scholen en verder te bekwamen. Dat is niet alleen nuttig voor je 
werkgever maar ook voor jezelf” (brochure van januari 2002). Aangezien de 
Vlaamse overheid strikte regels oplegt over welke opleidingen in aanmerking 
komen (ze moeten duidelijk beroepsgericht zijn en voldoende uren omvatten), 
blijkt wel dat de bevordering of veiligstelling van de participatie op de 
arbeidsmarkt het doorslaggevend argument is om de premie toe te kennen. 
Zelfontplooiing (via opleiding) is op zich niet voldoende legitiem. Enkel in het 
geval van een keuze voor een onderbreking van de loopbaan met één vijfde, 
worden louter individuele behoeften gehonoreerd via een onvoorwaardelijke 
premie (maar deze premie is dus, zoals net gezegd, naar de federale overheid 
verhuisd).    

Het verzilveren van opgebouwde rechten 
 
Slechts enkele van de door ons ondervraagde respondenten verwezen naar een 
argument dat vrij voor de hand liggend lijkt in het licht van de recente 
beleidsevoluties: het verzilveren van opgebouwde rechten. Dit argument komt 
erop neer dat werknemers via het betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid 
‘trekkingsrechten’ opbouwen. Het argument lijkt plausibel omdat de formule 
van loopbaanonderbreking is ingebed in het stelsel van de sociale zekerheid7, 
een stelsel van oorsprong gebaseerd op het principe van sociale verzekering. Dat 
het verzilveren van trekkingsrechten nauwelijks als rechtvaardiging wordt 
gebruikt, is evenwel niet verwonderlijk rekening houdend met de situatie van 
vóór 2002: slechts een beperkt deel van de werknemers had toen recht op een 
loopbaanonderbreking én er waren ook geen voorwaarden van anciënniteit (cf. 
het bijeensparen van rechten) aan het stelsel verbonden. Een rechtlijnig verband 
tussen het betalen van bijdragen (dat doen alle werknemers) en het opbouwen 
van trekkingsrechten, bestond toen met andere woorden nog niet. Door de 
invoering van een algemeen recht op een tijdskrediet kan dit argument bij de 
gebruikers aan sterkte winnen. Vanaf 2002 hebben immers alle werknemers (of 

                                           
7 De uitkering wordt net als bij werkloosheid door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
betaald. 
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bijdragebetalers) recht op een tijdskrediet én gelden er voorwaarden qua 
anciënniteit.  
 
Niettemin valt in de beleidsdiscussie over het tijdskrediet op dat ook het 
argument van het bijeensparen van trekkingsrechten door de politieke actoren al 
bij al nauwelijks wordt gehanteerd8. Toch zit het vandaag impliciet in het stelsel 
van het tijdskrediet ingebouwd, net omdat er anciënniteitsvoorwaarden aan de 
rechten zijn verbonden. Zo krijgen werknemers met een anciënniteit van 
minstens vijf jaar 486 euro per maand in plaats van 365 euro. Het recht op een 
viervijfdebaan (gedurende vijf jaar) bestaat zelfs enkel voor de werknemers met 
minstens vijf jaar anciënniteit. Ook in de Vlaamse social-profitakkoorden werd 
een spaarlogica geïntroduceerd. Zo verwerven werknemers in die sector een 
recht op drie maanden loopbaankrediet per loopbaanschijf van vijf jaar. 

Een pleidooi voor individuele vrijheid 
 
Naast het a-morele en weinig tot de verbeelding sprekende argument dat mensen 
eenvoudigweg gebruik maken van een systeem dat bestaat, is een laatste 
argument dat onze (meer persoonsgerichte) respondenten gebruikten om hun 
positie te legitimeren dat wat we een pleidooi voor individuele vrijheid hebben 
genoemd. Deze mannen en vrouwen geven de mening weer dat mensen geen 
gegronde reden moeten hebben om loopbaanonderbreking te mogen nemen. Als 
mensen kunnen rondkomen met de onderbrekingsuitkering, is geen verdere 
verantwoording noodzakelijk. Van alle argumenten sluit dit argument het meest 
aan bij het ‘tijdsgerichte’ pleidooi voor een pluriactieve samenleving dat mensen 
een grotere vrijheid wil geven inzake de invulling van hun eigen leven.  
 
In het beleidsdiscours vinden we (slechts) sporadisch vrijheids- of tijdsgerichte 
argumenten terug. Wanneer we deze ‘pluriactieve vrijheidsgedachte’ toepassen 
op het systeem van het tijdskrediet, komen we dan ook net als wat de legitimiteit 
van zorgbehoeften betreft, tot een bijstelling van de huidige formule. Met name 
de koppeling aan de positie binnen het arbeidsbestel, kan vanuit deze redenering 

                                           
8 Dit in tegenstelling tot het Nederlandse debat dat sterk gericht is op individuele 
spaarformules, waarbij mensen zelf hun rechten op betaald verlof bijeensparen. Men denkt er 
zelfs na over ‘leningen’ waarbij mensen in het begin van hun loopbaan betaald verlof kunnen 
opnemen en dit later kunnen terugbetalen (een ‘verlofvoucher’), iets wat een strikt 
spaarsysteem niet toelaat. Een andere mogelijkheid is een via het belastingstelsel gefinancierd 
verlofstelsel, waarbij mensen een verlofperiode laten voorschieten door de overheid en de 
schulden achteraf worden afgelost door een opslag op de te betalen belasting. Als het inkomen 
boven een bepaalde drempel uitkomt, wordt automatisch een klein percentage van het totaal 
belastbare inkomen ingehouden om de lening bij de overheid af te lossen. Ook wordt 
nagedacht over een uitruil van pensioenrechten met verlofmogelijkheden (zie Schippers, 
2002).  
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in vraag worden gesteld. In plaats van het huidige tijdskrediet, zou men vanuit 
het pluriactiviteitsconcept kunnen pleiten voor zoiets als een ‘universeel 
tijdskrediet’, conform de logica van een universeel basisinkomen. Dit 
tijdskrediet kan, onder meer omwille van pragmatische en/of financiële 
redenen9, beperkt zijn in de tijd. Daarom dat de formule ‘tijdskrediet’ heet en 
niet ‘basisinkomen’. Aan elke burger kan tijdens zijn of haar loopbaan bv. een 
recht op 5 jaar van een dergelijk tijdskrediet worden toegekend. Het bijvoeglijk 
naamwoord ‘universeel’ verwijst naar het ongebonden karakter van het recht: de 
toegang tot het recht hangt niet af van de positie binnen het arbeidsbestel. Met 
andere woorden: niet elke -voltijdse- werknemer, maar elk mens heeft er recht 
op; je kan het ook opnemen los van een job. Mensen kunnen het universeel 
tijdskrediet bv. opnemen na afloop van een studeerperiode, tussen twee 
arbeidscontracten in of zelfs in combinatie met een ‘echte’ deeltijdse baan. 
Enkel wanneer mensen vanuit hun positie als werknemer het krediet willen 
opnemen, zijn voorwaarden toegevoegd die de belangen van de werkgever 
moeten veiligstellen, zoals de vereiste om een minimumperiode bij de 
werkgever in kwestie tewerkgesteld te zijn.  
 
Het ‘universeel tijdskrediet’ neemt enkele ongelijkheden weg inzake de 
financiering van niet-arbeid die bij het ‘gewone’ tijdskrediet bestaan wegens het 
arbeidsgebonden karakter van het recht. Het gaat onder meer over de 
ongelijkheid tussen mensen die met een tijdskrediet hun loopbaan voltijds 
onderbreken en mensen die onbetaald thuis blijven. Een gelijkaardige 
ongelijkheid bestaat tussen mensen die overgaan van een voltijdse naar een 
deeltijdse baan, en daar een aanvullende uitkering of premie van de overheid 
voor krijgen, en mensen die rechtstreeks opteren voor een deeltijdse baan (ook 
door de werkgever als dusdanig geconcipieerd) en daarvoor géén aanvullend 
inkomen krijgen.  
 
Net als formules die ‘zorg’ willen vergoeden los van de positie binnen het 
arbeidsbestel, wordt een systeem van een universeel tijdskrediet logischerwijs 
uit belastingsmiddelen gefinancierd. Wanneer we naar de genese van ons 
naoorlogs stelsel van sociale zekerheid kijken, blijkt dat deze gedachte nog niet 
zo ongewoon is. Arcq en Blaise wijzen er met name op dat kort na de 
tweedewereldoorlog het vanzelfsprekend leek dat het voorlopige systeem van 
sociale zekerheid dat was ingesteld voor de werknemers, diende te worden 
hervormd tot een algemeen stelsel voor de gehele bevolking. De idee van een 
onderlinge afhankelijkheid van alle economische activiteiten kon rechtvaardigen 
dat eenieder, wat ook zijn statuut was, zou bijdragen tot de zekerheid van allen. 
Een dergelijk stelsel zou dus een beroep moeten hebben gedaan op algemene 

                                           
9 Of omwille van activeringsredenen, hoewel deze niet meteen stroken met het 
pluriactiviteitsconcept. 
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solidariteit. Die algemene solidariteit was evenwel ook toen al tot op zekere 
hoogte aanwezig, -en is dit nog steeds-, met name via de staatstoelagen aan de 
sociale zekerheid (1998: 734). Ook voor andere takken van de sociale zekerheid 
die op heel de bevolking gericht zijn, zoals kinderbijslag en gezondheidszorg, 
wordt al lang een financiering vanuit belastingsmiddelen bepleit.  
 

5 Besluit 
 
Het stelsel van loopbaanonderbreking werd midden jaren ’80 ingevoerd als 
tewerkstellingsmaatregel. Vanaf 2002 werd het herdoopt tot ‘tijdskrediet’ en 
werd ‘kwaliteit van leven’ het nieuwe leidmotief. Deze verschuiving in de 
‘ratio’ van een systeem dat mensen geld geeft om niet of minder te werken, 
onderzochten we van naderbij. 
 
We ontdekten dat ten tijde van de invoering van het stelsel van 
loopbaanonderbreking een erg pragmatisch maatschappelijk debat werd gevoerd 
over de versterking van het economische draagvlak. Het stelsel van 
loopbaanonderbreking werd in 1985 dan ook ingevoerd door de ‘Herstelwet 
houdende sociale bepalingen’ als één van de maatregelen om de werkloosheid te 
bestrijden en de openbare financiën te saneren. We typeerden dit beleidsklimaat 
van rond 1985 als de ‘Welvaartsstaat in crisis’. In het parlementaire debat werd 
naast de toonaangevende financiële bekommernissen ook aandacht gevraagd 
voor de sociale uitsluiting die het gevolg is van werkloosheid en werden ook 
gezinswaarden aangegrepen om voor de financiering van niet-arbeid te pleiten.  
 
Het tijdskrediet werd ingevoerd door de ‘wet betreffende de verzoening van 
werkgelegenheid en kwaliteit van het leven’ van 15-09-2001. Deze wet kwam 
tot stand in een beleidsklimaat waarin het concept van de ‘actieve 
welvaartsstaat’ als richtingaanwijzer dienst doet. In die actieve welvaartsstaat is 
de centrale betrachting de werkzaamheidsgraad te verhogen en zo iedereen 
sociale bescherming te garanderen. Om naar een hogere activiteitsgraad te 
kunnen evolueren moet ook werk worden gemaakt van ‘ontspannen loopbanen’ 
die mensen in staat stellen werk en vrije tijd te verzoenen en een ‘hoge 
levenskwaliteit’ te bereiken. Het tijdskrediet is met andere woorden een middel 
om de participatie van mensen op de arbeidsmarkt te bevorderen en het werk 
over meer mensen te verdelen. Telkens komt het beeld van een verzoening 
tussen werkgevers- en werknemersbelangen naar boven, waarbij een hogere 
activiteitsgraad die het economisch draagvlak ten goede komt, hand in hand gaat 
met een ‘meer ontspannen’ loopbaan, op maat van de werknemers.  
 
In het debat over de herdefiniëring tot ‘tijdskrediet’ doken regelmatig 
argumenten op die ‘meer tijd’ als doel op zich naar voor schuiven en het belang 
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van andere levenssferen dan betaald werk benadrukken. Dergelijke argumenten 
sluiten aan bij wat we het concept van de ‘pluriactieve samenleving’ hebben 
genoemd. Daarin wordt de nadruk gelegd op een grote keuzevrijheid inzake de 
activiteiten en levenssferen waaraan mensen deelnemen.  
 
Wat de vandaag populaire pleidooien van ‘het combinatiedenken’ en de 
‘transitionele’ arbeidsmarkt betreft, betoogden we dat ze zowel raakvlakken 
vertonen met het kader van de actieve welvaartsstaat als met dat van de 
pluriactieve samenleving, maar in hun concrete uitwerking vooral bij de actieve 
welvaartsstaat aanleunen.   
 
Tot slot toetsten we het discours van het beleid aan dat van de gebruikers. Uit 
een eigen kwalitatief onderzoek bij voltijdse loopbaanonderbrekers (diepte-
interviews afgenomen in 1999-2000), kwam er met name een grote verwarring 
over het doel van het stelsel tot uiting. De toenmalige op de vervangingsplicht 
geënte legitimatie werd lang niet door alle respondenten aangehaald en vaak ook 
gecombineerd met andere argumenten: het bestaan van legitieme zorgbehoeften, 
de behoefte om te herademen, het verzilveren van opgebouwde rechten en  een 
pleidooi voor individuele vrijheid. In het nieuwe beleidsdiscours van het 
tijdskrediet vinden we verwijzingen naar deze en aanverwante 
gebruikersargumenten terug, maar net als bij de gebruikers zelf is er nog steeds 
sprake van een grote diversiteit aan legitimaties en van onduidelijkheid over de 
‘morele’ principes die de concrete toegangsrechten van burgers tot het stelsel 
verantwoorden. 
 
Ons lijkt het zinvol dat beleidsmakers verder nadenken over de legitimiteit van 
het stelsel van tijdskrediet, niet alleen omdat dit belangrijk is voor het uittekenen 
van de concrete modaliteiten (wie verdient welke rechten), maar ook omdat het 
voor de gebruikers zelf essentieel is om hun eigen maatschappelijke positie te 
kunnen verantwoorden. Wij willen meer specifiek aandacht vragen voor twee 
maatschappelijke vraagstukken: ten eerste de mate waarin zorg als een legitieme 
behoefte wordt erkend en (financieel) gewaardeerd en ten tweede de (al dan niet 
strakke) koppeling van de rechten op een tijdskrediet aan de positie van mensen 
binnen het arbeidsbestel. Zo zouden zowel extra rechten voor zorg kunnen 
worden bepleit als de evolutie naar een ‘universeel tijdskrediet’, conform de 
logica van een universeel basisinkomen.  
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