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1. INLEIDING

Het gebruik van gezinsbeleid dat gericht is op een verbetering van de combinatie 
van arbeid en gezin is de laatste decennia sterk toegenomen. De groeiende populari-
teit van kinderopvang en ouderschapsverlof, in tandem met de stijgende arbeidspar-
ticipatie van moeders suggereert dat gezinsbeleid in toenemende mate beantwoordt 
aan de behoeften van tweeverdieners. Hoewel het aandeel werkende moeders in het 
algemeen stijgt, blijft werkzaamheid bij moeders met migratieachtergrond erg laag 
(Bevelander en Groeneveld, 2012; Holland en de Valk, 2013; Kil, Neels, Van den 
Berg en de Valk, 2015; Rendall, Tsang, Rubin, Rabinovich en Janta, 2010). Dit 
roept vragen op over het gebruik van gezinsbeleid bij migranten. In deze bijdrage 
wordt aan de hand van longitudinale data van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (1999-2010) onderzocht (i) hoe het gebruik van verlofstelsels verschilt 
tussen moeders met en zonder een migratieachtergrond en (ii) in welke mate deze 
patronen verklaard worden door verschillen in arbeidsmarktpositie2.

De resultaten van internationaal onderzoek naar de effecten van het gebruik van ou-
derschapsverlof op arbeidsparticipatie en vruchtbaarheid zijn niet consistent. Wat de 
arbeidsmarktparticipatie van moeders betreft, zorgt ouderschapsverlof er enerzijds 
voor dat moeders hun positie kunnen behouden (Pronzato, 2009; Pylkkänen en 
Smith, 2004). Anderzijds vertraagt het de terugkeer naar werk (Matysiak en Szalma, 
2014) en belemmeren lange periodes van arbeidsonderbreking toekomstige carrière- 
mogelijkheden (Fagnani, 1999; Lalive en Zweimuller, 2009). Wat de invloed van 
ouderschapsverlofgebruik op verdere gezinsvorming betreft, zijn de effecten volgens 
beschikbaar onderzoek veeleer onduidelijk. Een belangrijke beperking van bestaand 
onderzoek is dat vooralsnog nauwelijks rekening wordt gehouden met ongelijk ge-

(1) De auteurs danken Chris Brijs van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor zijn ondersteuning 
bij het ontwikkelen van het administratieve sociaal-demografische panel op basis van longitudinale microdata 
ontleend aan de Kruispunbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister.
(2) Dit project werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Antwerpen 
(Projecten BOF-KP-2010 en BOF-DOCPRO-20132017).
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bruik van dergelijke regelingen door verschillende bevolkingsgroepen, waardoor ook 
de effecten van deze regelingen op gezinsvorming niet eenduidig werden vastge-
steld (Neyer en Andersson, 2008). Recent onderzoek toont aan dat het gebruik 
van ouderschapsverlof samenhangt met determinanten op verschillende niveaus (op 
individueel, koppel- en bedrijfsniveau) die variëren van economische factoren (zoals 
inkomen) tot preferenties (zoals de voorkeuren over de combinatie van werk en ge-
zin) (Bygren en Duvander, 2006; Kreyenfeld en Andersson, 2013; Lappegård, 2008; 
Lapuerta, Baizan en Gonzalez, 2011).

Onderzoek dat ingaat op het gebruik van ouderschapsverlof naargelang van de mi-
gratie-achtergrond is eerder beperkt (Lapuerta et al., 2011; Merens, Keuzenkamp en 
Das, 2006; Mussino en Duvander, 2016). Bestaande studies die focussen op het ge-
bruik van ouderschapsverlof bij migranten, wijzen op kleine verschillen in Zweden, 
waar het recht op ouderschapsverlof universeel is (Mussino en Duvander, 2016), 
terwijl in landen waar het recht op ouderschapsverlof afhankelijk is van de arbeids-
marktpositie (bijvoorbeeld: Nederland, Spanje), migranten in vergelijking met de 
autochtone bevolking significant minder ouderschapsverlof gebruiken (Lapuerta 
et al., 2011; Merens et al., 2006). Hoewel Belgisch onderzoek aantoont dat ou-
derschapsverlof in mindere mate gebruikt wordt door ouders met zwakke arbeids-
markt- en inkomenspositie (Cantillon, Ghysels, Spiessens en Vercammen, 2010; 
Ghysels en Van Lancker, 2011), werden verschillen in ouderschapsverlofgebruik 
naar migratieachtergrond nog niet eerder bestudeerd voor de Belgische context.

Deze bijdrage gaat in op verschillen in het gebruik van verlofstelsels tussen moeders 
met en zonder migratieachtergrond in België. De resultaten tonen aan dat moe-
ders met migratieachtergrond minder vaak gebruik maken van verlofstelsels dan 
Belgische moeders. Het lagere gebruik bij vrouwen met migratieachtergrond moet 
in de eerste plaats begrepen worden vanuit de reeds zwakkere arbeidsmarktpositie 
van deze groep vÓÓr ouderschap, gecombineerd met het niet-universele recht op 
ouderschapsverlof in België. Het lage gebruik bij vrouwen met een zwakke arbeids-
marktpositie geeft aan dat de huidige verlofregelingen de combinatie van gezin en 
werk slechts selectief ondersteunen, met name voor vrouwen die reeds een relatief 
stabiele arbeidsmarktpositie hebben opgebouwd vÓÓr ouderschap.

2. ACHTERGROND

2.1. VERLOFSTELSELS IN BELGIE
In België bieden de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet de mogelijk-
heid om de arbeidsloopbaan te beperken of de intensiteit van werk te verminderen 
om verschillende redenen. De stelsels zijn voornamelijk gericht op de ondersteuning 
van de combinatie van arbeid en gezin en een verhoging van de arbeidsparticipatie. 
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Een werknemer heeft recht op tijdskrediet wanneer hij of zij minstens 5 jaar aan het 
werk is en gedurende de 2 jaar voor de aanvraag tewerkgesteld was bij de huidige 
werkgever. Ambtenaren die loopbaanonderbreking willen opnemen, moeten niet 
aan deze voorwaarden voldoen. Tijdens de onderbreking ontvangt de werknemer 
een maandelijkse vergoeding, uitgekeerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning (RVA)3. Alle werknemers hebben recht op een onderbreking van 12 maanden4. 
Binnen de stelsels bestaan drie specifiekere regelingen: (i) palliatief verlof, (ii) verlof 
in het kader van medische bijstand en iii) ouderschapsverlof. Aangezien moeders 
met jonge kinderen voornamelijk gebruik maken van het ouderschapsverlofstelsel, 
gaan we verder in op deze regeling.

Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet een werknemer gedurende 12 van 
de 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag gewerkt hebben voor de huidige werk-
gever5 en een kind jonger dan 12 jaar oud hebben6. Binnen het stelsel van loop-
baanonderbreking hoeft men niet te voldoen aan de eerste volwaarde om gebruik 
te kunnen maken van ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt 
men een forfaitaire uitkering van 727 EUR per maand (in 2010) voor een voltijdse 
onderbreking (Merla en Deven, 2010). Inwoners van Vlaanderen ontvangen een 
extra bedrag van ongeveer 160 EUR per maand voor een voltijdse onderbreking, 
afhankelijk van de sector waarin ze tewerkgesteld zijn. De tewerkstelling kan op 
drie verschillende manieren ingeperkt worden: (i) voltijds voor 3 maanden, (ii) een 
vermindering van 50 procent voor een periode van 6 maanden en (iii) een vermin-
dering van 20 procent voor een periode van 15 maanden7. De laatste twee opties 
zijn enkel beschikbaar voor voltijdse werknemers met enkele uitzonderingen in het 
onderwijs en de publieke sector. Ouders mogen de perioden opsplitsen, afhankelijk 
van de sector en hun loopbaantraject (Desmet en Glorieux, 2007; Merla en Deven, 
2010; Morel, 2007; Ray, Gornick en Schmitt, 2010; RVA, 2012).

Vanuit Europees perspectief ligt het gebruik van ouderschapsverlof in België laag: 
slechts 7 procent van alle ouders gebruikt ouderschapsverlof (Anxo, Fagan, Smith, 
Letablier en Perraudin, 2007; Plantenga en Remery, 2005). Bovendien zijn het voor-
namelijk vrouwen die gebruik maken van ouderschapsverlof. Uit de resultaten van 
de Labour Force Survey 2007 blijkt dat ongeveer 20% van de werkende moeders 
met een kind jonger dan één jaar ouderschapsverlof gebruikt, terwijl het aandeel 

(3) Deze vergoeding bedroeg 592 EUR voor een voltijdse onderbreking in 2010. Sinds 2015 is vergoeding voor 
tijdskrediet zonder motief afgeschaft.
(4) In sommige sectoren heeft men recht op meer dan 12 maanden voltijdse arbeidsonderbreking.
(5) Ambtenaren moeten niet voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde.
(6) In het begin van de jaren 2000 hadden ouders recht op ouderschapsverlof voor een kind jonger dan 4. Deze 
leeftijdsgrens werd verhoogd naar 6 jaar in 2005 en 12 jaar in 2009.
(7) De maximumduur van het ouderschapsverlof is verlengd in 2012. Sindsdien hebben ouders per kind recht 
op 4 maanden volledig ouderschapsverlof of het gelijkwaardige 1/2-tijdse of 1/5-tijdse stelsel.
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werkende vaders dat verlof opneemt, dicht bij nul ligt (OECD, 2010). Gezien het 
feit dat ouderschapsverlof kan worden gebruikt totdat het kind 12 jaar oud is, peri-
odes kunnen worden opgesplitst, verschillende graden van arbeidstijdvermindering 
mogelijk zijn en de 20 procent arbeidstijdvermindering het populairst is (Anxo et 
al., 2007; Desmet en Glorieux, 2007; Plantenga en Remery, 2005), is het Belgische 
ouderschapsverlofsysteem relatief flexibel (Maron en O’Dorchai, 2008; Ray et al., 
2010). Desondanks bepalen de voorwaarden dat alleen werknemers met een stabiele 
arbeidsmarktpositie ouderschapsverlof kunnen opnemen en is het niveau van inko-
mensvervanging laag, wat het gebruik van ouderschapsverlof mogelijks belemmert.

2.2. MIGRATIE NAAR BELGIE
Door de actieve werving van arbeidsmigranten na de Tweede Wereldoorlog en 
postkoloniale migratie is België een oud immigratieland. Vrij verkeer van personen 
binnen de Europese Unie, de geleidelijke uitbreiding van de Europese Unie en de 
migratiestromen van asielzoekers hebben in de jaren 1990 en 2000 verder vorm 
gegeven aan een groeiende etnische diversiteit in België (Corluy, 2014). In de jaren 
2000 wordt België dan ook gekenmerkt door een sterke toename van immigratie, 
zowel van Europese als niet-Europese afkomst.

Na de Tweede Wereldoorlog ging België van start met de rekrutering van gastarbei-
ders uit Zuid-Europese landen, zoals Italië, Griekenland en Portugal (Phalet, 2007). 
De oliecrisis en de daarmee gepaard gaande economische achteruitgang leidde ech-
ter tot een migratiestop in 1974 en een verslechtering van de arbeidsmarktkansen 
voor eerder gemigreerde Zuid-Europeanen (Lesthaeghe, 2000). Desondanks werd 
migratie vanuit Zuid-Europa in de daaropvolgende jaren voortgezet onder vorm 
van gezinshereniging en gezinsvorming. Doordat in de Europese Unie in de jaren 
1990 het vrij verkeer van personen werd geïntroduceerd en arbeidsmigratie onder 
bepaalde vormen mogelijk werd, ontvangt België ook steeds meer immigranten uit 
Oost-Europa. Behoudens immigratie uit Zuid- en Oost-Europa, is een groot deel 
van de Europese immigranten in België afkomstig uit de buurlanden.

Naast Zuid-Europese arbeiders, werden in de jaren 1960 Marokkaanse en Turkse ar-
beiders geworven voor industriële arbeid. Ondanks de migratiestop en economische 
crisis die volgde in de jaren 1970, zorgde gezinshereniging en gezinsvorming in de 
jaren 1980 en 1990 voor de verdere groei van Turkse en Marokkaanse gemeenschap-
pen in België. Een aanzienlijk deel van de Marokkaanse en Turkse migranten van de 
tweede generatie trouwt met partners uit het herkomstland van hun ouders (Corijn 
en Lodewijckx, 2009). Ook postkoloniale migratie heeft aanleiding gegeven tot een 
substantiële Congolese minderheidsgroep. Verder ontvangt België sinds de jaren 1990 
steeds meer vluchtelingen van buiten Europa waardoor de etnische diversiteit verder is 
toegenomen (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, 2013).
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2.3. THEORETISCH KADER
Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van ouderschapsverlof gelieerd is aan ver-
schillende factoren op individueel en huishoudensniveau, alsook op werkgevers- en 
institutioneel niveau. Eerst en vooral is de opname van ouderschapsverlof enkel mo-
gelijk voor ouders die aan bovenvermelde criteria voldoen. Gezien de anciënniteits-
voorwaarde, is een relatief stabiele arbeidsmarktpositie in België noodzakelijk voor 
de opname van ouderschapsverlof. Uit onderzoek blijkt evenwel dat vrouwen met 
migratieachtergrond minder stabiele arbeidsmarktposities betrekken in vergelijking 
met vrouwen van Belgische herkomst (Kil, Neels, et al., 2015). De moeilijke toe-
gang tot vast werk (Kil, Wood, et al, 2015) vermindert om die reden de kans dat 
vrouwen met migratieachtergrond voldoen aan de criteria.

Aangezien de uitkering in het kader van ouderschapsverlof forfaitair is en per de-
finitie lager ligt dan het voormalige inkomen, speelt ook betaalbaarheid, zowel op 
individueel als op huishoudensniveau, een belangrijke rol. Ouders met een laag in-
komen hebben wellicht minder financiële marge waarmee ze de ouderschapsverlof-
periode kunnen overbruggen. In overeenstemming met dit idee, wijst onderzoek 
op een positief verband tussen het inkomen van de moeder en het gebruik van 
ouderschapsverlof door vaders in Zweden (Bygren en Duvander, 2006; Lappegård, 
2008). Het gebruik van ouderschapsverlof door werknemers met migratieachter-
grond wordt mogelijks belemmerd doordat zij en hun partners oververtegenwoor-
digd zijn in lagere-inkomenscategorieën (Corluy, 2014).

Ten derde zijn de opportuniteitskosten bij opname van ouderschapsverlof in termen 
van carrièremogelijkheden, groter voor ouders met meer ‘human capital’ (Evertsson 
en Breen, 2008; Evertsson en Duvander, 2011). Het gebruik van ouderschapsverlof 
kan bijvoorbeeld een gebrek aan professionele ambitie signaleren bij de werkgever, 
wat grotere gevolgen heeft voor hooggeschoolde ouders met veel carrièremogelijk-
heden. Aangezien migranten oververtegenwoordigd zijn in groepen met relatief wei-
nig ‘human capital’ (in termen van bijvoorbeeld opleidingsniveau) (Corluy, 2014) 
en dus met minder opportuniteitskosten geconfronteerd worden wanneer ze verlof 
opnemen, is de kans dat migranten ouderschapsverlof gebruiken, mogelijks net gro-
ter. In tegenstelling tot deze hypothese, geeft Zweeds en Spaans onderzoek aan dat 
het onderwijsniveau een positief effect heeft op de opname van ouderschapsverlof 
(Bygren en Duvander, 2006; Lapuerta et al., 2011).

Met betrekking tot de werkomgeving, toont eerder onderzoek aan dat het gebruik 
van verlofstelsels meer voorkomt bij ouders die een sterkere bescherming genieten 
(in termen van vaste contracten, hogere anciënniteit en banen in de publieke sec-
tor), en bij ouders die werken in bedrijven waar procedures voor de opname van 
verlofstelsels beter geïnstitutionaliseerd en sociaal meer geaccepteerd zijn (Anxo et 
al., 2007; Bygren en Duvander, 2006; Geisler en Kreyenfeld, 2011; Lapuerta et al., 
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2011). Vrouwen met migratieachtergrond zijn over het algemeen echter oververte-
genwoordigd in tijdelijke, onstabiele en laaggeschoolde banen (Rubin et al., 2008), 
wat het gebruik van ouderschapsverlof kan belemmeren.

Tot slot zijn individuele voorkeuren (Hakim, 2000) en sociale normen inzake de 
verdeling van de verantwoordelijkheid voor kinderzorg van belang voor de beslissing 
om al dan niet ouderschapsverlof op te nemen (Pfau-Effinger, 1998). Zweeds on-
derzoek wijst dan ook uit dat een sterkere gezinsoriëntatie positief samenhangt met 
de lengte van de ouderschapsverlofperiode bij vrouwen (Duvander, 2014). Aange-
zien niet-Europese migranten in België vaak afkomstig zijn van rurale regio’s waar de 
rollen van vrouwen en mannen sterker gescheiden zijn in de private en de publieke 
sfeer, hebben zij over het algemeen traditionelere opvattingen over de verdeling van 
zorg en huishoudelijk werk (Bernhardt, Goldscheider en Goldscheider, 2007; Gold-
scheider, Goldscheider en Bernhardt, 2011; Huschek, de Valk en Liefbroer, 2011; 
Merens et al., 2006). Dit kan het gebruik van ouderschapsverlof stimuleren.

Kortom, overwegingen over de opportuniteitskosten van ouderschapsverlofgebruik 
en preferenties en sociale normen op vlak van genderrollen suggereren een hoger 
gebruik van ouderschapsverlof bij vrouwen met migratieachtergrond. Anderzijds 
doen verschillen in werkintensiteit, inkomen en werkzekerheid een lager gebruik 
van ouderschapsverlof bij deze groep vermoeden.

Eerder onderzoek inzake ouderschapsverlofgebruik bij migranten is voornamelijk 
gericht op Zweden, waar alle moeders recht hebben op ouderschapsverlof, ongeacht 
hun arbeidsmarktpositie (Mussino en Duvander, 2016; Vikman, 2013). Onderzoek 
van Mussino and Duvander (2016) toont bijvoorbeeld aan dat moeders met migra-
tieachtergrond in Zweden vaker ouderschapsverlof gebruiken onmiddellijk na de 
geboorte, terwijl Zweedse moeders de opname spreiden en de flexibiliteit van het 
ouderschapsverlofsysteem in grotere mate exploiteren. Het continue verlofgebruik 
in het eerste jaar na de bevalling is gerelateerd aan een hogere prevalentie van inac-
tiviteit en werkloosheid bij migranten. Deze waarnemingen verschillen aanzienlijk 
van de situatie in veel andere Europese landen, waar het recht op ouderschapsver-
lof gebonden is aan arbeidsmarktpositie. Onderzoek van Merens et al. (2006) in 
Nederland geeft aan dat Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse werkende vrouwen 
minder vaak ouderschapsverlof opnemen en dat dit verband houdt met een gebrek 
aan kennis van de wetgeving. Ook Lapuerta et al. (2011) tonen aan dat ouders met 
vreemde nationaliteit in Spanje minder geneigd zijn om ouderschapsverlof op te 
nemen in vergelijking met ouders met Spaanse nationaliteit. Indicatoren van ar-
beidsmarktpositie (arbeidsregime, het type contract, inkomenspositie, anciënniteit) 
en werkomgeving (sector, bedrijfsgrootte) verklaren de gevonden verschillen. De 
beschikbare literatuur suggereert dat zowel in landen waar het recht op ouderschaps-
verlof universeel is, als in landen waar het recht gebonden is aan arbeidsmarktposi-
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tie, differentieel ouderschapsverlofgebruik bij migranten gerelateerd is aan onzekere 
arbeidsmarkttrajecten.

3. METHODE

3.1. GEGEVENS
Dit onderzoek maakt gebruik van de gegevens van een Administratief Sociaal-De-
mografisch panel voor België (BASD Panel) dat is samengesteld op basis van longi-
tudinale microdata van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijks-
register. Het panel is representatief voor de vrouwen van 15 tot 50 jaar die legaal in 
België verbleven tussen 1999 en 2010. Om de cross-sectionele representativiteit van 
het panel te handhaven gedurende de observatieperiode, werd de initiële steekproef 
in 1999 jaarlijks aangevuld met bijkomende steekproeven bij 15-jarige vrouwen in 
de periode 2000-2010. Ook werden jaarlijks aanvullende steekproeven getrokken 
van 16- tot 50-jarige vrouwen die zich in het voorgaande jaar in België hadden 
gevestigd. Behalve de steekproefpersonen (N = 108 611), bevat het BASD-panel 
informatie over alle personen die officieel deel uitmaken van het huishouden van de 
steekproefpersoon op 1 januari van elk jaar (N = 355 229). Het panel bevat gede-
tailleerde informatie over huishoudenssamenstelling en arbeidsmarktpositie van alle 
huishoudleden op kwartaalbasis. Alle steekproeven zijn disproportioneel gestratifi-
ceerd naar nationaliteit, waarbij een steekproeffractie van 1/40 werd gehanteerd voor 
Belgische vrouwen tegenover een steekproeffractie van 1/20 voor vrouwen met een 
vreemde nationaliteit. Aangezien de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gege-
vens bevat over het geboorteland van zowel de steekproefpersonen als hun (groot)
ouders, is het mogelijk vrouwen van de tweede en latere generaties te identificeren. 
De uitgebreide informatie over de huishoudenssamenstelling, de informatie over 
de arbeidsmarktpositie van alle huishoudleden en de oververtegenwoordiging van 
migranten maken deze gegevens uitermate geschikt voor de longitudinale analyse 
van het gebruik van verlofstelsels door migranten in België.

Aangezien het onderzoek peilt naar het effect van de sociaal-economische positie 
voor ouderschap op het gebruik van verlofstelsels na de geboorte van een eerste kind, 
werden enkel vrouwen geselecteerd voor wie de arbeidsmarktpositie één jaar vóór de 
bevalling gekend is. Concreet hebben de analyses betrekking op moeders wier eerste 
kind is geboren tussen het eerste kwartaal van 2004 en het vierde kwartaal van 2010. 
Deze vrouwen worden gevolgd tot i) het moment dat hun tweede kind geboren 
wordt, ii)  hun eerste kind de leeftijd van 7 jaar bereikt, iii) het einde van de observa-
tieperiode in 2010, of iv) het kwartaal waarin deze vrouwen overlijden of emigreren.

Hoewel deze bijdrage zich richt op het gebruik van ouderschapsverlof, was het niet 
mogelijk om onderscheid te maken tussen ouderschapsverlof en andere vormen 
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van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Eerder onderzoek (Desmet en Glorieux, 
2007) geeft echter aan dat meer tijd willen doorbrengen met kinderen de belangrijk-
ste reden is om verlofstelsels te gebruiken voor Belgische vrouwen. Aangezien onze 
analyses zich richten op het gebruik van verlofstelsels bij moeders die net een eerste 
kind gekregen hebben, gaan we ervan uit dat het overgrote deel van het verlof wordt 
gebruikt voor de zorg voor jonge kinderen.

3.2. ANALYSE
Om na te gaan hoe de kans op gebruik van verlofstelsels verschilt naargelang van 
de migratieachtergrond, wordt gebruik gemaakt van multilevel logistische regres-
sie-analyse. De resultaten geven weer hoe de kansverhouding of odds om gebruik te 
maken van ouderschapsverlof varieert volgens achtergrondkenmerken van vrouwen 
Het model heeft een hiërarchische structuur waarbij vrouwen worden genest in het 
bedrijf waarin ze één jaar voor de geboorte werkzaam waren. Aangezien het onder-
zoek betrekking heeft op differentieel gebruik van verlofregelingen volgens migratie-
achtergrond, worden vijf herkomstgroepen onderscheiden: (1) Belgen, (2) Europese 
migranten van de eerste generatie, (3) Europese migranten van de tweede generatie, 
(4) niet-Europese migranten van de eerste generatie en (5) niet-Europese migranten 
van de tweede generatie. Een vrouw wordt geïdentificeerd als migrant wanneer zij 
of een van haar ouders niet in België is geboren. Wanneer beide ouders zijn geboren 
in verschillende landen, wordt de verst gelegen regio beschouwd als de regio van 
herkomst. Figuur 1 toont de samenstelling van de verschillende migrantengroepen 
die opgenomen werden in de analyse.
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FIGUUR 1: HERKOMST (IN PROCENT) VAN MOEDERS MET 1 KIND (2004K1-2010K4), BELGIE

Bron: Belgisch Administratief Socio-Demografisch Panel 1999-2010.

Er worden vier verschillende modellen (a-d) geschat. In model a houden we, behalve 
met herkomst, rekening met verschillende dimensies van tijd. In de eerste plaats 
wordt een niet-lineair (kwadratisch) effect van leeftijd van de moeder bij de geboorte 
van het eerste kind opgenomen: eerder onderzoek naar vrouwelijke arbeidsparticipa-
tie toont een positief effect van leeftijd bij de eerste geboorte dat negatief wordt na 
de leeftijd van 30 jaar (Kil, Neels, et al., 2015; Kil, Wood, et al., 2015).

Ten tweede nemen we de duur sinds de geboorte van het eerste kind op. Verder 
controleren we voor het jaar en het kwartaal van de bevalling. Aangezien vrouwen 
wier kind geboren is in het laatste kwartaal van de observatieperiode, een bijzonder 
laag gebruik vertonen, worden afzonderlijke dummyvariabelen opgenomen voor het 
vierde kwartaal van 2009 tot en met het vierde kwartaal van 2010. Om de geleide-
lijke toename van de populariteit van verlofstelsels in rekening te brengen, wordt 
ook een lineaire term van het kwartaal van de geboorte opgenomen. Aangezien de 
ouderschapsverlofwetgeving enigszins verschilt tussen Vlaanderen, Wallonië en Brus-
sel, wordt in de analyses ook gecontroleerd voor de regio waarin men woont. Verder 
houden we rekening met een aantal huishoudenskenmerken: (1) huishoudenspositie 
vóór de geboorte (categorieën: alleenstaand, samenwonend met partner, woonachtig 
bij ouders en andere huishoudenspositie), (2) of men een partner heeft na de geboor-
te van het kind en (3) of die partner ook gebruik maakt van verlofstelsels.

Om na te gaan in welke mate verschillen in het gebruik van verlofstelsels worden 
verklaard door de sociaal-economische positie voor ouderschap, wordt in modellen 
b tot en met d cumulatief gecontroleerd voor kenmerken van de arbeidsmarktposi-
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tie één jaar voor de geboorte van het eerste kind. Het betreft achtereenvolgens het 
arbeidsregime en het aantal jobs (model b), het loon (model c) en de sector van 
tewerkstelling (model d). Het variabele arbeidsregime onderscheidt vijf categorieën 
op basis van het percentage van de arbeidsduur van een standaard voltijdse job in de 
sector waarin men tewerkgesteld is: (1) onbekend, (2) minder dan deeltijds (minder 
dan 46%), (3) deeltijds (tussen 46 en 80%), (4) bijna voltijds (tussen 81 en 99%) 
en (5) voltijds (100% of meer). Het variabele inkomen is opgenomen onder vorm 
van inkomenskwintielen. Deze operationalisering geeft niet het absolute inkomen 
weer, maar wel de relatieve inkomenspositie in vergelijking met andere personen 
werkzaam in hetzelfde arbeidsregime. De sector van tewerkstelling onderscheidt 
10 categorieën: (1) landbouw en industrie, (2) groot- en detailhandel, (3) logis-
tiek en distributie van energie, (4) onderwijs, (5) openbare sector en extrater-
ritoriale organisaties, (6) gezondheidszorg en sociale sector, (7) kunst, recreatie  
en overige diensten, (8) openbaar bestuur, (9) academische sector en ICT en (10) 
horeca.

4. RESULTATEN

Figuur 2 toont het percentage moeders met één kind naar herkomstgroep dat gebruik 
maakt van verlofstelsels. In lijn met onze verwachtingen en in overeenstemming met 
de resultaten voor Nederland en Spanje (Lapuerta et al., 2011; Merens et al., 2006), 
blijkt er sprake te zijn van sterke verschillen in het gebruik van verlofstelsels naar 
herkomstgroep (figuur 2a, N: 10.964): 34 procent van de Belgische moeders gebruikt 
verlofstelsels na de geboorte van hun eerste kind. Voor Europese en niet-Europese 
migranten van de eerste generatie blijft dit beperkt tot respectievelijk 16 en 7 procent. 
Hoewel het aandeel moeders dat gebruik maakt van verlofstelsels, aanzienlijk hoger 
ligt bij de tweede generatie – 24 en 22 procent bij de Europese en niet-Europese groep 
– ligt het nog steeds relatief laag in vergelijking met Belgische moeders.

In figuur 2b worden enkel moeders die gedurende de observatieperiode ten minste 
één kwartaal recht hadden op ouderschapsverlof in rekening gebracht (N: 7128). 
Vrouwen die minstens één moment in de observatieperiode 4 kwartalen tewerkge-
steld zijn bij dezelfde werkgever in de voorgaande 5 kwartalen, worden geselecteerd. 
Deze selectie is niet sluitend aangezien de voorwaarden voor tijdskrediet zonder 
motief strenger zijn en er geen voorwaarden gelden in het stelsel voor loopbaanon-
derbreking. De operationalisering capteert wel de selectiecriteria voor ouderschaps-
verlof in het stelsel voor tijdskrediet die voor het grootste deel van Belgische moeders 
met jonge kinderen gelden. Door enkel rechthebbende vrouwen te selecteren, ver-
kleinen de verschillen aanzienlijk: van de rechthebbende Belgische moeders maakt 
41 procent gebruik van verlofstelsels na de geboorte van hun eerste kind, in verge-
lijking met 34, 32 en 36 procent bij respectievelijk Europese vrouwen van de eerste 
en tweede generatie en niet-Europese vrouwen van tweede generatie. Niet-Europese 
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vrouwen van de eerste generatie maken daarentegen nog steeds een stuk minder 
gebruik van verlofstelsels (24%).

Gezien het feit dat het gebruik van verlofstelsels uiterst laag ligt bij vrouwen die 
tewerkgesteld waren als zelfstandige, werkloos of niet actief waren voor de geboor-
te van hun eerste kind, selecteren we in de volgende stap enkel vrouwen die één 
jaar voor de geboorte van hun kind tewerkgesteld zijn als werknemer of ambte-
naar (figuur 2c, N: 6283). Na het in rekening brengen van de criteria voor ouder-
schapsverlof en de arbeidsmarktpositie is de etnische gradiënt in het gebruik van 
verlofstelsels grotendeels wegverklaard. Verschillen in het gebruik van verlofstelsels 
tussen Belgische vrouwen (43%), Europese vrouwen van de eerste generatie (43%) 
en niet-Europese vrouwen van de tweede generatie (41%) zijn nu erg klein. Toch ligt 
het gebruik van Europese vrouwen van de tweede generatie (35%) en niet-Europese 
vrouwen van de eerste generatie (35%) verhoudingsgewijs nog steeds lager.

FIGUUR 2: GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS (IN PROCENT) NAAR HERKOMST BIJ MOEDERS MET 
1 KIND (2004K1-2010K4), BELGIE

Figuur 2a: Alle moeders  
(N: 10 964) 

Figuur 2b: Rechthebbende 
moeders (N: 7128)

Figuur 2c: Rechthebbende 
moeders, werkzaam 1 jaar voor 
de geboorte (N: 6283)

 

Bron: Belgisch Administratief Socio-Demografisch Panel 1999-2010.

Tabel 1 geeft verder de resultaten weer van de multivariate analyses (modellen a-d) 
die betrekking hebben op de 6.283 moeders die voldoen aan de criteria voor gebruik 
van ouderschapsverlof en ook effectief werkzaam waren één jaar voor de geboorte 
van hun eerste kind. Modellen a tot d (tabel 1) geven aan in welke mate de etnische 
verschillen in het gebruik van verlofstelsels veranderen na controle voor arbeids-
marktpositie 1 jaar voor de geboorte. In lijn met de beschrijvende figuren, tonen 
de resultaten van model a aan dat Europese migranten van de tweede generatie en 
niet-Europese migranten van de eerste generatie significant minder gebruik maken 



278

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

van verlofstelsels. De kansverhouding op gebruik van verlofstelsels ligt respectievelijk 22 en 
29 procent lager dan het geval is bij Belgische vrouwen (model a). De overige resultaten 
tonen (1) een lager gebruik bij vrouwen die op erg jonge of late leeftijd een eerste kind 
krijgen, (2) een hoger gebruik van ouderschapsverlof in Vlaanderen, (3) een hoger gebruik 
bij vrouwen die samenwonen met een partner, en (4) een frequenter gebruik van ouder-
schapsverlof door vrouwen van wie ook de partner gebruikmaakt van ouderschapsverlof.

Modellen b tot d controleren bijkomend voor arbeidsregime, inkomen en de tewerkstel-
lingssector, waardoor de significante verschillen tussen moeders met en moeders zonder 
migratieachtergrond verdwijnen. Variatie in het gebruik van verlofstelsels op niveau van 
de werkgever (rho) daalt van 16 tot 10 procent wanneer voor deze sociaal-economische 
verschillen gecontroleerd wordt. Hoewel het verschil statistisch niet significant is, is er 
in model d sprake van een beperkt hoger gebruik van verlofregelingen bij Europese mi-
granten van de eerste generatie en niet-Europese migranten van de tweede generatie in 
vergelijking met Belgische vrouwen. Een sterkere arbeidsmarktpositie voor de geboorte 
van het eerste kind (met name voltijds werk en een hoger inkomen) blijkt positief geas-
socieerd met gebruik van verlofstelsels na ouderschap. De zwakke sociaal-economische 
positie voor de geboorte van het eerste kind verklaart dus grotendeels het lagere gebruik 
van verlofstelsels door moeders met migratieachtergrond.

TABEL 1: GEEXPONENTIEERDE COEFFICIENTEN (ODDS-RATIOS) VAN MULTILEVEL LOGITMODELLEN 
VAN HET GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS DOOR RECHTHEBBBENDE MOEDERS MET 1 KIND DIE WERK-
ZAAM WAREN VOOR DE GEBOORTE, BELGIE(2004K1-2010K4, N: 6283)

Model a Model b Model c Model d
e(b) sig. e(b) e(b) e(b) sig. e(b) sig.

Individual-level covariates
Herkomst (ref. Belgisch)
 Europees, eerste generatie 1,047 1,107 1,221 1,258
 Europees, tweede generatie 0,792 * 0,798 0,812 0,827
 Niet-Europees, eerste generatie 0,715 ** 0,814 0,861 0,905
 Niet-Europees, tweede generatie 1,074 1,097 1,123 1,129
Leeftijd bij geboorte van het eerste kind
 Leeftijd bij geboorte, lineair 1,456 *** 1,330 *** 1,190 * 1,182 *
 Leeftijd bij geboorte, gekwadra-
teerd

0,995 *** 0,996 ** 0,998 0,998

Gewest (ref. Vlaanderen)
 Wallonië 0,554 *** 0,572 *** 0,585 *** 0,592 ***
 Brussel 0,613 *** 0,599 *** 0,624 *** 0,633 ***
Kwartaal van de geboorte
 Kwartaal, linear 1,018 ** 1,019 ** 1,019 ** 1,019 **
 2009k4 0,923 0,897 0,861 0,849
 2010k1 0,690 * 0,689 * 0,674 * 0,656 *
 2010k2 0,584 ** 0,587 ** 0,583 ** 0,579 **
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 2010k3 0,271 *** 0,265 *** 0,286 *** 0,293 ***
 2010k4 0,018 *** 0,018 *** 0,018 *** 0,018 ***
Duur van de observatie (sinds de geboorte)
 Duur, linear 1,020 ** 1,022 ** 1,023 ** 1,022 **
Huishoudenspositie voor de geboorte  (ref. samenwonend met partner)
 niet-samenwonend (bij ouders) 0,653 ** 0,666 ** 0,711 ** 0,708
niet-samenwonend (alleenstaand) 0,677 ** 0,697 ** 0,724 ** 0,730
 niet-samenwonend (anders) 0,696 0,725 0,720 0,719
Aanwezigheid partner na de geboorte
 Partner 1,151 1,118 1,146 1,149
Gebruik verlofstelsels door partner
 Gebruik verlofstelsels 1,478 *** 1,489 *** 1,459 *** 1,459 ***
Arbeidsregime voor de geboorte (ref. voltijds)
 Onbekend 0,295 *** 0,372 ** 0,365 ***
 Minder dan deeltijds 0,329 *** 0,496 ** 0,515 **
 Deeltijds 0,552 *** 0,759 ** 0,761 **
 Bijna voltijds 0,676 ** 0,768 0,767
Aantal jobs voor de geboorte (ref. 1 job)
 Meerdere jobs 0,522 *** 0,504 *** 0,554 ***
Inkomen voor de geboorte (ref. eerste kwintiel)
 Tweede kwintiel 2,202 *** 2,116 ***
 Derde kwintiel 2,513 *** 2,325 ***
 Vierde kwintiel 2,618 *** 2,397 ***
 Vijfde kwintiel 1,514 ** 1,419 **
Sector van tewerkstelling voor de geboorte  (ref. gezondheidszorg en sociale sector)
Landbouw en industrie 0,787
Groot- en detailhandel 0,771 *
Logistiek en distributie van 
energie

1,136

 Onderwijs 0,375 ***
Openbaar bestuur en extra- 
territoriale  organisaties

0,733 *

Kunst, recreatie en overige 
diensten

0,700 *

 Financiën en vastgoed 1,128  
Administratie, ondersteunende  
diensten, academische sector 
en ICT

0,831

 Horeca 0,564 **
Random parameters

Rho (werkgever) 0,156 *** 0,137 *** 0,142 *** 0,103 ***
Model parameters

N Personen 6283 6283 6283 6283
-2LL 7916,280 7810,700 7695,849 7659,221
Df. 22 27 31 40

Significantie: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001.
Bron: Belgisch Administratief Socio-demografisch Panel, 1999-2010.
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5. CONCLUSIE

Gezinsbeleid zoals ouderschapsverlof ondersteunt in steeds grotere mate de com-
binatie van arbeid en gezin. Toch liggen de tewerkstellingscijfers van moeders met 
migratieachtergrond erg laag, wat vragen oproept over het gebruik van gezinsbeleid 
bij deze bevolkingsgroepen. De beschikbare literatuur geeft aan dat er sprake is van 
kleine verschillen in het gebruik van ouderschapsverlof tussen vrouwen met en vrou-
wen zonder migratieachtergrond in Zweden, waar het recht op ouderschapsverlof 
universeel is (Mussino en Duvander, 2016). In landen waar het recht op ouder-
schapsverlof gelinkt is aan arbeidsmarktpositie (vb: Nederland, Spanje), daarente-
gen, blijken er grote verschillen te bestaan (Lapuerta et al., 2011; Merens et al., 
2006). Deze bijdrage vult eerder onderzoek (Lapuerta et al., 2011; Merens et al., 
2006; Mussino en Duvander, 2016) aan en onderzoekt aan de hand van longitudi-
nale gegevens voor België i) hoe het gebruik van ouderschapsverlof varieert volgens 
de  migratieachtergrond en ii) in welke mate verschillen in gebruik kunnen worden 
verklaard door verschillende arbeidsmarktposities voor ouderschap.

De resultaten wijzen op een relatief laag gebruik van verlofstelsels bij moeders van 
één kind met migratieachtergrond in België. Vooral niet-Europese migranten van 
de eerste generatie maken zeer weinig gebruik van deze stelsels, wat aansluit bij 
eerder onderzoek voor andere landen (Merens et al., 2006; Mussino en Duvander, 
2016). Na controle voor de anciënniteitsvoorwaarde voor ouderschapsverlof en de 
arbeidsmarktpositie voor de geboorte van het eerste kind, zijn de verschillen naar 
migratieachtergrond gevoelig kleiner en niet langer significant. De resultaten van dit 
onderzoek identificeren de combinatie van een moeilijke toegang tot stabiele jobs en 
het niet-universele recht op ouderschapsverlof als een belangrijke verklaring voor het 
lage gebruik van verlofstelsels door migranten. In lijn met eerdere studies gericht op 
sociale ongelijkheid in de opname van gezinsbeleid in België (Cantillon et al., 2010; 
Ghysels en Van Lancker, 2009, 2011), Nederland (Merens et al., 2006) en Spanje 
(Lapuerta et al., 2011) blijkt dat de ouderschapsverlofwetgeving sociale ongelijkheid 
bestendigt door de combinatie van arbeid en gezin voornamelijk te ondersteunen 
voor degenen die al een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben opgebouwd.
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