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Task Force : Kwetsbare groepen 
 

 

Thematiek: Kwetsbare groep 

personen in deeltijds werk 

1. Probleemsituatie  

Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

Veel mensen die tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis hebben een deeltijds 
contract.  

Deeltijds werk vormt op zich reeds een factor van onzekerheid voor mensen in armoede 
gezien het hen niet toelaat om op een duurzame manier uit de armoede te geraken. 
Deeltijdse jobs komen vaak voor in sectoren waar er een grote flexibiliteit verwacht wordt, 
zoals bijv. horecamedewerker, huishoudhulp, kassabediende en arbeider, en waar de lonen 
vaak laag zijn.  De onregelmatige uren maken het moeilijker om werk met het gezinsleven 
te combineren, waardoor mensen genoodzaakt worden om tot een deeltijds werkritme 
over te schakelen. Voor veel mensen is deeltijds werken dan ook geen eigen keuze. We zien 
dat vooral vrouwen een deeltijds contract hebben (43.6% t.o.v. 11.8% mannen). De reden 
hiervoor is dat vrouwen vaak de zorgtaken voor hun kinderen of afhankelijke familieleden 
(bijv. omwille van ziekte of ouderdom) op zich nemen.  

Wanneer het inkomen uit deeltijds werk nog verder naar omlaag gaat door de tijdelijke 
werkloosheid omwille van covid lopen deze werknemers nog een groter risico om in 
armoede terecht te komen, zeker aangezien er geen minimum is vastgelegd. 

 

Le chômage est calculé sur base du contrat de travail, mais pour nombre de travailleuses et 
travailleurs à temps partiel, les heures réellement prestées (et donc le salaire qui en 
découlait) étaient bien supérieures à celui-ci du fait de clauses dans le contrat permettant 
la prestation habituelle d’heures complémentaires, avec ou sans sursalaire. Pour ces 
travailleuses et travailleurs la chute de revenus s’avère donc bien plus conséquente et les 
plonge dans une précarité accrue. 
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2. Gewenste situatie 

Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 

Hoewel de problemen die gepaard gaan met deeltijds werk op een structurele manier 
opgelost dienen te worden, dient er dringend actie genomen te worden in het kader van de 
gezondheidscrisis en de exit-strategie zodat deze werknemers (en hun gezinnen) niet verder 
in een situatie van armoede terecht komen. Dit zal er bovendien ook voor zorgen dat de 
OCMW’s niet verder overbelast worden (de aanvragen voor aanvullende financiële steun 
zullen immers volgen en ten laste komen van de gemeenten). 

En plus, il faut aussi un dispositif permettant d’amortir la baisse de revenus due au décalage 
entre les heures réellement prestées et celles sur contrat, renforcée par les faibles salaires 
horaires. 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

 

SPF Emploi 

 

 

Minister Muylle, Minister Ducarme 

 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  

Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

● Het instellen van een minimumgrens waaronder de tijdelijke werkloosheid 
omwille van de Covid-crisis niet kan zakken.  

● Deze ondergrens moet het equivalent zijn van de Europese armoedegrens 

● Calculer la rémunération du chômage temporaire COVID sur base de la moyenne des 
prestations réellement effectuées (et incluant donc les heures complémentaires) sur le 
trimestre qui précède 

     

 


