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Woord Vooraf 
 

 

  

Vier jaar geleden vatte ik deze richting aan zonder economische voorkennis. Al snel werd ik 

echter gefascineerd door het economische vakgebied. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat 

economie in de eerste plaats een diep menselijke wetenschap is die zich bezig houdt met 

alledaagse problemen: werkgelegenheid, groei, welvaart... Deze Masterproef is in vele opzichten 

een passend sluitstuk van mijn opleiding. Het liet me toe om een onderwerp met 

maatschappelijke relevantie te onderzoeken en mijn opgedane kennis hierop toe te passen.  

 
 

In dit Woord Vooraf wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken 

die direct of indirect een steun geweest zijn tijdens het schijven van deze Masterproef. Ik dank in 

de eerste plaats professor Freddy Heylen en Ewoud Quaghebeur voor de nuttige tips en 

aanwijzingen die hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit werk. Ook mijn ouders 

wens ik uitvoerig te bedanken. Zonder hen had ik nooit de kans gehad om te beginnen aan een 

universitaire opleiding. Ook mijn vrienden en broers wens ik te bedanken voor de momenten 

van ontspanning tijdens het schrijfproces. 

 

Tot slot hoop ik dat deze Masterproef een zo breed mogelijk publiek kan aanspreken. Ik hoop 

dat hij - op zijn eigen bescheiden manier - ertoe zal bijdragen om een genuanceerder beeld te 

vormen van het fenomeen mini-jobs dat de laatste jaren heel wat aandacht kreeg, maar helaas te 

vaak verzandde in een stellingenoorlog. 

 

 

Niels De Schampheleire, 

Augustus 2014 
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1 Inleiding 

 

 

De financiële crisis die in 2008 kwam overgewaaid vanuit de Verenigde Staten raakte ook de 

Europese economie bijzonder hard. Nationale overheden moesten met miljarden tussenkomen 

om het economisch systeem overeind te houden, dit met grote budgettaire deficits en een 

stijgende publieke schuld tot gevolg. De zware terugval in economische activiteit deed ook de 

werkloosheid pieken. Duitsland leek de zeldzame uitzondering. Na een krimp van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) met 5,07 procent in 2009, knoopte het land al snel opnieuw aan met 

groei. Ook op vlak van werkgelegenheid presteerde Duitsland in vergelijking met vele andere 

landen opvallend beter. Dit is geen evidentie, gezien de vele moeilijkheden die het land had in de 

vijftien jaren die volgden op de hereniging. Velen wijzen naar de politiek van permanente 

loonmatiging die zou hebben bijgedragen tot deze opmerkelijke economische prestatie 

(Dustmann e.a., 2014; Akyol, Neugart en Pichler, 2013). Maar even vaak wordt gewezen naar de 

Hartz-hervormingen die vanaf 2003 stapsgewijs werden doorgevoerd door de Rood-Groene 

regeringscoalitie van Gerard Schröder (Rinne en Zimmerman, 2012; Gartner en Klinger, 2010). 

Deze Hartz-hervormingen beoogden een grondige omslag van het Duitse sociale en 

arbeidsmarktbeleid. Flexibilisering en responsabilisering stonden  hierbij centraal.1 

 

Een belangrijk onderdeel van deze Hartz-hervormingen zijn de zogenaamde mini-jobs. Dit zijn 

flexibele arbeidscontracten waar door de werknemer geen sociale zekerheidsbijdragen of 

(inkomens)belastingen betaald moeten worden en waarvan het maandelijks loon nooit meer 

bedraagt dan 450 euro. De wijzigingen in de wetgeving vanaf 1 april 2003 deden de populariteit 

van deze bijzondere vorm van deeltijds werk sterk toenemen. Op dit moment werken ongeveer 

14 procent van alle tewerkgestelde Duitsers in de private sector uitsluitend volgens dit stelsel. 

Toch zijn deze banen hoogst controversieel. Critici wijzen onder andere op de lage sociale 

bescherming en de beperkte mogelijkheid om door te groeien naar een klassieke job. Bovendien 

argumenteren ze dat het lage loon en de precaire beschermingsgraad het probleem van armoede 

onder werkenden ('working poor') versterkt. 

  

 

 

                                                           
1
 Zie hiervoor de regeringsverklaring van Gerard Schröder: 'Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung' 

(14/03/2003) <www.bundestag.de> 
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Naast deze tegenstanders zijn er echter ook verschillende voorstanders te vinden. En dit zowel 

binnen als buiten Duitsland. Zij argumenteren dat mini-jobs laaggeschoolden terug naar de 

arbeidsmarkt kunnen brengen met een kans om later door te stromen naar een reguliere job. 

Sommigen wijzen daarnaast op het flexibele karakter van deze banen. Het zou werkgevers een 

mogelijkheid bieden om soepel in te spelen op een schommelende (arbeids)vraag en specifieke 

groepen zoals studenten of gepensioneerden de kans bieden om iets bij te verdienen (Körner, 

Meinken en Puch. 2013).  

 

In een speech vorig jaar zette huidig Bondskanselier Merkel de verwezenlijkingen van Duitsland 

op vlak van werkgelegenheid en groei in de verf. Ze benadrukte daarbij de noodzaak van 

soortgelijke 'diepgaande hervormingen' om de competitiviteit in de perifere landen van de 

Europese Unie op te krikken.2 Ook in België gaan verschillende stemmen op om te evolueren 

naar het zogenaamde 'Duitse model', waar mini-jobs een belangrijk onderdeel van uitmaken. In 

deze Masterproef zullen we daarom proberen nagaan waar de kracht ligt van deze mini-jobs, 

zonder uiteraard de zwaktes uit het oog te verliezen.  

 

De structuur van deze Masterproef is als volgt. In een eerste deel wordt gekeken naar de macro-

economische prestaties op vlak van groei en werkgelegenheid in de jaren na de Duitse 

Hereniging. We vergelijken deze prestaties met een set van andere landen, waaronder België. 

Vervolgens proberen we deze prestaties te verklaren en geven we de krachtlijnen weer van de 

Hartz-hervormingen, die door velen worden beschouwd als de motor achter het Duitse succes 

op vlak van werkgelegenheid.  

 

In Hoofdstuk 3 lichten we vervolgens het concept van mini-jobs nader toe. Aan de hand van een 

kort overzicht van de vorige en de huidige wetgeving en een bespreking van de belangrijkste 

data wordt getracht om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het belang van mini-jobs. 

Zo zal blijken dat mini-jobs een belangrijk onderdeel vormen van de Duitse arbeidsmarkt.  

 

Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de kern van dit werk. Aan de hand van een literatuurstudie 

wordt getracht om de belangrijkste kritieken en hypotheses die de voorbije jaren werden 

opgeworpen te bundelen en te verifiëren op hun relevantie.  Allereerst wordt nagegaan in 

hoeverre mini-jobs gelden als een vorm van precaire werkgelegenheid. Dit betekent 

werkgelegenheid waarbij het loon en sociale bescherming ontoereikend zijn om van te leven.  

 

                                                           
2
 Uit: 'Merkel Cites East-German Lessons for EU's Problem States', (13/02/2013), <www.bloomberg.com> 
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In tweede instantie wordt gekeken naar de mogelijke positieve effecten van de mini-

jobhervorming die in 2003 werd doorgevoerd op de werkgelegenheid. Daarna bespreken we de 

hypothese of een mini-job mogelijk dienst kan doen als een springplank naar een voltijdse baan. 

Vervolgens wordt de vraag onderzocht of mini-jobs normale arbeidsplaatsen verdringen en 

hierdoor een 'gevaar' vormen voor bestaande voltijdse of deeltijdse werknemers. Tot slot wordt 

dieper ingegaan op de hypothese of de groei in mini-jobs op die manier onrechtstreeks heeft 

bijgedragen aan het Duitse succes op vlak van werkgelegenheid.  

 

In het laatste hoofdstuk wordt het onderzoek verder uitgebreid. Er wordt gekeken naar de 

belangrijkste toekomstige uitdagingen voor de Duitse en Belgische arbeidsmarkt om vervolgens, 

aan de hand van een algemeen evenwichtsmodel, uitspraken te doen over de mogelijke 

strategieën om deze uitdagingen aan te pakken. 
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2 Macro-economische situering 

In dit hoofdstuk staan de macro-economische variabelen groei en werkgelegenheid centraal. De 

evolutie van deze variabelen, vanaf het jaar 1992, wordt vergeleken met gegevens voor België, 

Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, een set van 15 Europese landen en een 

totaal van 34 OESO-landen.3 Hoofdstuk 2.1 bespreekt de groei van het BBP. Hoofdstuk 2.2 gaat 

dieper in op de werkgelegenheid. Dit gebeurt aan de hand van een bespreking van de 

werkloosheids- en werkgelegenheidsgraad. Deel 2.3 probeert een verklaring te bieden voor de 

zwakke prestaties op vlak van groei en werkgelegenheid tussen 1992 en 2005 en zet de 

krachtlijnen uit van de Hartz-hervormingen, die tussen 2002 en 2005 werden doorgevoerd. 

Deze worden door velen beschouwd als de cruciale component van het Duitse succes na 2005.  

2.1 Bruto Binnenlands Product  

Wat onmiddellijk opvalt op basis van deze gegevens, is de lage economische groei van Duitsland 

in de jaren '90 tot en met het midden van de jaren 2000. Tabel 1 toont duidelijk aan dat de 

jaarlijkse gemiddelde groei in deze periodes permanent lager is dan die van de andere (sets van) 

landen. Dit is het meest opvallend voor de periode 2002-2005, waar deze gemiddelde groei 

nauwelijks groter was dan nul. Figuur 1 toont aan dat Duitsland in 2003 zelfs - als enige - een 

negatieve groei optekende. Vanaf 2004 nam deze groei gestaag toe om in 2006 uiteindelijk een 

piek te bereiken van 3,89 procent. Tussen 2006 en 2008 lag de gemiddelde jaarlijkse groei op 

2,69 procent. Niemand presteerde beter. 

 

Wanneer de financiële crisis toesloeg, kende Duitsland, zoals alle landen wereldwijd, eveneens 

een sterke terugval in het BBP. Zoals tabel 1 en figuur 1 duidelijk maken, was deze terugval in 

economische groei zelfs groter dan in alle andere landen. Rinne en Zimmermann (2011) wijzen 

daarnaast op de bijzonder heterogene reactie, zowel tussen de verschillende regio's (Länder) als 

tussen economische sectoren. Exportintensieve sectoren zoals manufacturing werden door het 

wegvallen van de buitenlandse vraag proportioneel veel zwaarder getroffen dan de diensten- of 

consumptiesector. Bijgevolg kenden regio's met een proportioneel groot aandeel in deze 

exportintensieve sectoren (zoals Baden-Württemberg) een veel zwaardere terugval in groei dan 

regio's met een minder exportgerichte industrie.  

 

                                                           
3
De 'EU15' omvat alle landen die in 2004 tot de Europese Unie behoorden. De dataset van OESO-landen 

omvat naast deze EU15 nog 19 andere landen waaronder de Verenigde Staten, Japan en Turkije. 
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Vanaf 2010 wist het land zich echter opnieuw te herstellen van deze economische terugval en 

kon het opnieuw aanknopen met groei. Met een groeicijfer van 4,02 procent deed Duitsland het 

veel beter dan de Verenigde Staten en de rest van Europa. Nadien brak de eurocrisis uit, maar 

Duitsland wist zich in tegenstelling tot Frankrijk en de andere Europese landen relatief goed 

overeind te houden.  

 

Figuur 1: Groei reëel Bruto Binnenlands Product tussen 1992 en 2013 (constante prijzen, 
%) 

 

Bron: OECD Statistical Compendium, eigen berekeningen 

 

 

Tabel 1 Gemiddelde jaarlijkse groei BBP (%) 

  Duitsland Frankrijk België 

Verenigde 

Staten 

Verenigd 

Koninkrijk OESO EU15 

1994-1997 1,71 1,91 2,69 3,70 3,68 3,11 2,24  

1998-2001 2,09 3,05 2,49 3,58 3,45 2,88 2,86 

2002-2005 0,29 1,51 1,80 2,72 2,98 2,40 1,35 

2006-2008 2,69 1,57 2,16 1,41 1,76 2,03 2,20 

2009 -5,07 -3,05 -2,76 -3,07 -3,97 -3,60 -4,35 

2010-2013 2,09 0,76 1,01 2,07 0,98 1,87 0,56 

Bron: OECD Statistical Compendium, eigen berekeningen 
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2.2 Werkgelegenheid 

Naast economische groei, is het ook belangrijk om te kijken naar werkgelegenheid als een van de 

determinanten van welvaart. Aangezien deze Masterproef in essentie handelt over 

arbeidsmarktbeleid, is het van belang om eerst te kijken naar de problemen zowel als de 

successen op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid. Het eerste deel bespreekt de 

werkloosheidsgraad. Deze wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal werklozen op de 

totale beroepsbevolking, uitgedrukt in procent. Ook de structurele werkloosheid, volgens het 

concept van de NAIRU, wordt besproken. Paragraaf 2.2.3 gaat dieper in op 

werkgelegenheidsgraad, zowel in personen als in uren. Hierbij wordt verder gedifferentieerd 

volgens leeftijd en scholingsgraad. 

2.2.1 Werkloosheidsgraad 

Figuur 2 zet de werkloosheidsgraad uit voor de periode 1992-2013. Voor Duitsland nam deze 

aan het begin van de jaren '90 voortdurend toe. In 1997 bedroeg de werkloosheid reeds 9,18 

procent. Vanaf dan nam deze gestaag af tot een niveau van 7,3 % in 2001, wat ongeveer 

overeenkwam met de werkloosheidsgraad in Frankrijk. Na 2001 steeg deze variabele opnieuw 

om uiteindelijk een piek te bereiken van bijna 11 procent in 2005. Een niveau dat veel hoger lag 

dan in elk ander land waarmee we hier vergelijken. Vanaf 2005 viel de werkloosheidsgraad snel 

terug met een aantal procentpunten tot een niveau van iets meer dan 7 procent in 2008. De 

reactie op de financiële crisis bleef opvallend mild in Duitsland. Terwijl deze in Frankrijk, de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tussen 2008 en 2009 toenam met respectievelijk 

1,75, 1,91 en 3,47 procentpunten, bleef deze in Duitsland nagenoeg stabiel. Ook in België was er 

slechts een lichte stijging. Vanaf 2010 zette de voorafgaande daling sinds 2005 zich zelfs nog 

verder tot het huidig niveau van 5,02 procent. 

Figuur 2: Werkloosheidsgraad tussen 1992 en 2013 (%) 

Bron: OECD Statistical Compendium 
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Tabel 2: Gemiddelde werkloosheidsgraad (%) 

 

Duitsland Frankrijk België Verenigde Staten OESO EU15 

1994-1997 8,43 10,49 9,56 5,50 7,08 10,38 

1998-2001 7,97 9,13 7,85 4,37 6,33 8,79 

2002-2005 9,44 8,53 8,13 5,59 6,80 8,69 

2006-2008 8,40 8,08 7,59 5,01 5,91 7,69 

2009 7,42 9,13 7,82 9,27 8,15 9,37 

2010-2013 5,70 9,78 7,86 8,54 8,08 10,78 

Bron: OECD Statistical Compendium, eigen berekeningen 

 

Tabel A.1., die werd opgenomen in de appendix, laat toe om te wijzen op de grote regionale 

verschillen in werkloosheid. Oost-Duitsland heeft traditioneel te kampen met een hogere 

werkloosheidsgraad dan West-Duitsland. Werkloosheidsgraden dicht bij of boven de 20 procent 

waren tot 2005 geen uitzonderingen. Bovendien bleek deze werkloosheid lange tijd structureel 

te zijn (Snower en Merkl, 2006). Vanaf 2006 zette een verbetering zich in. De regio's Thüringen, 

Sachsen en Brandenburg wisten hun werkloosheidsgraad op enkele jaren tijd terug te dringen 

tot minder dan 10 procent. Maar ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern ging de 

werkloosheid met een aantal procentpunten naar beneden. Binnen West-Duitsland trekt vooral 

Bremen de aandacht. De werkloosheidsgraad ligt er opmerkelijk hoger dan in de andere West-

Duitse Länder. Ook hier trad weliswaar een verbetering op vanaf 2005.    

 

2.2.2 Structurele werkloosheid 

Met NAIRU wordt de Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment aangeduid. Dit is de 

werkloosheidsgraad consistent met een stabiele inflatie. Vaak wordt deze gebruikt als 

graadmeter voor de structurele of natuurlijke (non-cyclische) werkloosheid (Franz, 2005).  In 

figuur 3 wordt de effectieve werkloosheidsgraad vergeleken met de NAIRU-berekeningen van de 

OESO voor de periode 1992-2013.  Hierbij valt op dat de NAIRU tussen 1992 en 2005 continu is 

toegenomen tot een niveau van 8,11 procent. Nadien nam dit percentage aanhoudend af om in 

2013 uiteindelijk ongeveer hetzelfde peil te bereiken als dat van het begin van de jaren '90.  

Vergeleken met de effectieve werkloosheidsgraad vallen drie periodes te onderscheiden. Tussen 

1992 en 1999 lag de werkelijke werkloosheidsgraad voortdurend boven de NAIRU. Als we de 

NAIRU beschouwen als een toetssteen voor de structurele werkloosheid, dan betekent dit dat de 

werkloosheid tijdens deze periode beduidend boven haar natuurlijke waarde lag. Van 2002 tot 

2007 was dit eveneens het geval. Na 2009 werd een omgekeerde evolutie ingezet. Sindsdien ligt 

de effectieve werkloosheidsgraad onder de structurele werkloosheid.  
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Enige kritische bemerkingen zijn op hun plaats. De structurele werkloosheid is een niet-

observeerbare variabele. De NAIRU berust dan ook steeds op een schatting. Binnen de 

economische literatuur bestaat dan ook veel discussie over de vraag in welke mate deze NAIRU 

kan gebruikt worden als een variabele om het beleid te beoordelen (Fitzenberg, Franz en Bode, 

2007). Veel hangt namelijk af van de veronderstellingen die gemaakt worden en de gebruikte 

methode om deze NAIRU te berekenen (Franz, 2005). Sowieso blijft voorzichtigheid geboden om 

deze variabele te interpreteren. Fitzenberg e.a. (2007) schatten op basis van hun assumpties een 

NAIRU voor de periode 1996-2006 en concluderen dat de NAIRU sinds 1990 stabiel gebleven is 

op een niveau van ongeveer 7%. Dit lijkt alvast niet volledig in overeenstemming met de NAIRU 

in figuur 3. Krebs en Scheffel (2010), tot slot, vinden op basis van een gekalibreerd macro-

economisch model voor de Duitse economie een daling in de evenwichtswerkloosheid na 2005. 

Deze daalt met 1.1 procentpunt (van 7.5 naar 6.4 procent). 

 

Figuur 3: NAIRU versus effectieve werkloosheidsgraad tussen 1992 en 2013 (%) 

 

Bron: OECD Statistical Compendium 

 

2.2.3 Werkgelegenheidsgraad in personen en in uren 

Werkloosheid is een onvolledige indicator om de arbeidsmarktprestatie aan af te meten. Deze 

geeft weliswaar een globaal beeld, maar kan gemakkelijk (administratief) gemanipuleerd 

worden, wat kan leiden tot verkeerde conclusies (Heylen, 2013). Een betere indicator is de 

werkgelegenheidgraad in personen. Een nog betere graadmeter is de werkgelegenheidsgraad in 

uren (Heylen, 2013). 
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De werkgelegenheidsgraad in personen wordt gedefinieerd als het aandeel van de totale 

werkgelegenheid op de bevolking op beroepsactieve leeftijd. De werkgelegenheidsgraad in uren 

geeft op zijn beurt de verhouding weer tussen het totale arbeidsvolume (= jaarlijks totaal aantal 

gewerkte uren) ten opzichte van het potentieel aantal gewerkte uren door de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd (Heylen, 2013). Figuur 4 geeft de evolutie van de werkgelegenheidsgraad 

in personen en uren weer voor de beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar sinds 1992. We 

vergelijken de prestaties van Duitsland tijdens deze periode met die van België. 

 

De werkgelegenheidsgraad weerspiegelt de bevindingen uit de vorige paragraaf. De Duitse 

werkgelegenheidsgraad in personen bereikte zijn laagste punt in 1997. Nadien bleef deze 

schommelen rond een niveau van 65 procent. Vanaf 2003 begon een lichte heropleving, die zich 

na 2005 snel doorzette. Op 10 jaar tijd nam de werkgelegenheidsgraad toe met 8,7 procentpunt. 

Deze opmerkelijke groei zette zich daarentegen maar heel beperkt door in de 

werkgelegenheidsgraad in uren.4 Deze nam het afgelopen decennium toe met slechts 2,7 

procentpunt. Voor België lag de werkgelegenheidsgraad aan het begin van de jaren '90 nog een 

pak lager dan de Duitse. Pas vanaf het midden van de jaren '90 werd enige vooruitgang geboekt, 

zowel in de werkgelegenheidsgraad in personen als die in uren. In vergelijking met Duitsland 

presteerde België op vlak van werkgelegenheid de laatste 10 jaar bijzonder zwak. De 

werkgelegenheid in personen nam slechts beperkt toe met 2,2 %, die in uren met 0.7 %-punt. 

Figuur 4: Werkgelegenheidsgraad in personen (%) versus werkgelegenheidsgraad in 
uren (%) voor Duitsland en België tussen 1992 en 2013 

  

Bron: OECD Labour Force Statistics, Conference Board 
(a) De werkgelegenheidsgraad in uren wordt berekend als de verhouding van het totaal aantal gewerkte 
uren tot de potentiële arbeidsvolume (= 40 uren/week x 52 weken) 
(b) De zwarte lijn staat voor Duitsland, de grijze lijn voor België 
 

                                                           
4
 Uit de cijfers blijkt dat het totale arbeidsvolume tussen 2003 en 2013 met iets minder dan 4 procent is 

toegenomen. De beroepsbevolking nam in dezelfde periode lichtjes af met 1,6 procent. 
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2.2.4 Onderverdeling naar leeftijd en scholingsgraad 

In voorgaande deelhoofdstukken werd enkel gekeken naar de totale werkloosheids- en 

werkgelegenheidsgraad (voor de bevolking tussen 15 en 64 jaar). Het is echter relevant om een 

onderscheid te maken naar leeftijd en scholingsgraad aangezien hierdoor opvallende verschillen 

aan het licht komen. 

 

Tabel 3 splitst de werkgelegenheidsgraad in personen verder op per leeftijdscategorie. Hieruit 

komt een opmerkelijk onderscheid naar voor tussen de leeftijdscategorie 25-54 jaar enerzijds en 

jongeren (15-24 jaar) en ouderen (55-64 jaar) anderzijds. In de laatste twee groepen was de 

werkgelegenheidsgraad in 2003 een stuk lager dan in de eerste categorie. Ook in 2013 was dit 

verschil nog aanwezig, al is de werkgelegenheidsgraad van ouderen opvallend gestegen. De 

werkgelegenheidsgraad binnen deze groep nam toe met bijna 25 procentpunt. De 

werkgelegenheidsgraad voor jongeren, nam net zoals die van de groep 25-54 jarigen toe met 

ongeveer 5 procentpunt. Ook in België bestaat een aanzienlijk verschil tussen de 

werkgelegenheidsgraad van 55-plussers en die van de beroepsbevolking op middelbare leeftijd. 

Tussen 2003 en 2013 zette zich een verbetering in van de werkgelegenheidsgraad van ouderen, 

maar die was minder uitgesproken dan de Duitse. In Duitsland zijn op dit moment 22 

procentpunt meer ouderen actief dan in België. Bij jongeren is dezelfde kloof aanwezig, maar dit 

valt (deels) te verklaren doordat jongeren in België gemiddeld langer studeren dan in Duitsland 

(OECD, 2013a).  

Tabel 3: Werkgelegenheidsgraad in personen per leeftijdscategorie (%) 

  Duitsland 

  2003 2013 Verschil (%-punt) 

15-24 jaar 42,4 % 46,8 % 4,4 

25-54 jaar 78,2 % 83,3 % 5,1 

55-64 jaar 39,0 % 63,5 % 24,5 

 België 

 2003 2013 Verschil (%-punt) 

15-24 jaar 27,3 % 23,6 % - 3,7  

25-54 jaar 76,5 % 79,0 % 2,5 

55-64 jaar 28,1 % 41,7 % 13,6 

Bron: OECD Labour Force Statistics, eigen berekeningen 

 

Tabel 4 maakt net zoals in het vorige deel een onderscheid tussen de werkgelegenheidsgraad in 

uren en die in personen. België scoort iets beter dan Duitsland wat betreft de 

werkgelegenheidsgraad van 25- tot 54-jarigen De werkgelegenheidsgraad in uren voor ouderen 

lag in 2011 echter nog  ver onder het Duitse niveau. 
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Tabel 4: Werkgelegenheidsgraad in uren per leeftijdscategorie (%) 

  Duitsland 

  2003 2011(b) Verschil (%-punt) 

15-24 jaar 29,3 % 32,6 % 3,3 

25-54 jaar 54,0 % 56,0 % 2 

55-64 jaar 26,9 % 40,5 % 13,6 

 België 

 2003 2011(b) Verschil (%-punt) 

15-24 jaar 20,8 % 19,7 %  -1,1 

25-54 jaar 58,2 % 60,0 % 1,8 

55-64 jaar 21,0 % 29,0 % 8 

Bron: OECD Labour Force Statistics, eigen berekeningen 

(a) Berekeningen werkgelegenheidsgraad in uren gebaseerd op methode Vandekerckhove en Heylen 

(2013), potentieel gewerkte uren = 2080 uur/jaar 

(b) recentst beschikbare gegevens 

 

Een vergelijking tussen de Duitse cijfers voor 2003 en 2011 laten ook hier een verbetering zien, 

vooral op het vlak van de werkgelegenheidsgraad van ouderen, al is die duidelijk beperkter dan 

de toename van de werkgelegenheidsgraad in personen. De sterke prestatie die Duitsland de 

laatste 10 jaar kon neerzetten op gebied van werkgelegenheid, lijkt dus vooral te danken aan een 

toegenomen participatie op de arbeidsmarkt die niet gevolgd werd door een evenredige 

toename van het arbeidsvolume. Figuur 5, die het gemiddelde aantal gewerkte uren per persoon 

over de periode 1991-2012 weergeeft, laat dit ook duidelijk zien. Sinds 1991 is deze variabele 

voor Duitsland stelselmatig gedaald, wat wijst op het toegenomen belang van deeltijdse 

werkgelegenheid. Ook in andere landen die werden opgenomen in deze set was dit het geval, 

maar in vergelijking presteert Duitsland het zwakst.  

 

Figuur 5: Gemiddeld aantal jaarlijks gewerkte uren per persoon tussen 1991 en 2013 (in uren) 

 

Bron: Conference Board, OECD Labour Force Statistics 
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Tabel 5, tot slot, geeft de werkgelegenheidsgraad in personen weer volgens het hoogst behaalde 

diploma.5 De werkgelegenheidsgraad van laag- en middengeschoolden verschilt duidelijk van 

die van hooggeschoolden, zowel in België als in Duitsland.6 In 2003 was de 

werkgelegenheidsgraad voor hooggeschoolden in beide landen het dubbele van die van 

laaggeschoolden. Sinds 2008 heeft Duitsland een inhaalbeweging gemaakt. België bleef in 

vergelijking sterk achterop. In 2013 lag de werkgelegenheidsgraad voor laaggeschoolden zelfs 

lager dan in 2008.  

Tabel 5: Werkgelegenheidsgraad in personen (15-64 jaar) naar scholingsgraad (%) 

  Duitsland 

  2003 2008 2013 

Laaggeschoold 42,6 % 45,4 % 53,2 % 

Middengeschoold 69,0 % 74,0 % 76,6 % 

Hooggeschoold 82,3 % 86,7 % 87,5 % 

 België 

 2003 2008 2013 

Laaggeschoold 40,5 % 39,7 % 37,5 % 

Middengeschoold 65,0 % 67,0 % 65,3 % 

Hooggeschoold 82,9 % 85,7 % 87,5 % 

Bron: Eurostat, code lfsa_ergaed 

 

Voor de volledigheid wordt ook de werkgelegenheidsgraad (in personen) per regio, volgens de 

berekeningen van Eurostat, weergegeven in de annex. Een eerste blik op tabel A.2. maakt 

duidelijk dat alle Länder erin geslaagd zijn hun werkgelegenheidsgraad sinds 2005 op te 

krikken. In de Oost-Duitse regio's is deze verbetering iets uitgesprokener dan in de West-Duitse. 

Beieren presteert van alle regio's het best. Berlijn, Bremen en Saarland hinken in vergelijking 

achterop. 

2.3 Verklaring  

De bevindingen uit de vorige paragrafen omtrent de zwakke prestaties op vlak van groei en 

werkgelegenheid gedurende de jaren '90 en begin van de jaren 2000 kunnen we (althans in 

belangrijke mate) verklaren. 

 

                                                           
5 Data in verband met werkgelegenheidsgraad in uren is niet beschikbaar.  
6 Onder 'laaggeschoold' wordt verstaan: iemand met hoogstens een diploma van lager secundair 
onderwijs. Tot de hooggeschoolden behoren degene met een diploma hoger/universitair onderwijs. 
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Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 stonden Oost- en West-Duitsland voor een cruciaal 

keerpunt. De Muur vormde namelijk niet alleen een fysieke maar ook een feitelijke grens tussen 

de twee Duitslanden. De oorspronkelijke euforie die het wegvallen van deze grens teweegbracht, 

werd helaas gevolgd door een economische kater (Akerlof, Rose, Yellen en Hessenius, 1991). Het 

bleek bijzonder moeilijk om de Oost-Duitse economie, met een veelal verouderde kapitaalstock, 

te integreren in de modernere West-Duitse economie (Wunch, 2005; Burda en Hunt, 2001). De 

vraag naar Oost-Duitse goederen vanuit voormalige Oostbloklanden viel na de introductie van 

de Duitse mark snel terug.7 Tegelijkertijd konden Oost-Duitse producten niet concurreren met 

producten op de wereldmarkt, aangezien ze vaak niet voldeden aan internationale 

kwaliteitsstandaarden (Wunch, 2005). Driffill (2006) en Burda en Hunt (2001) wijzen daarnaast 

op de rol van de West-Duitse vakbonden, die zich reeds kort na de Hereniging in Oost-Duitsland 

inplantten. Hierbij wilden ze zo snel mogelijk loonconvergentie bereiken, om de migratie van 

werknemers naar West-Duitsland tegen te houden. Dit zorgde ervoor dat de Oost-Duitse lonen 

lange tijd boven de productiviteitsgroei werden onderhandeld.  

 

De gevolgen lieten zich voelen op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad in Oost-Duitsland 

piekte eind 1991 al tot bijna 10 procent (Akerlof e.a., 1991). Gedurende de rest van de jaren '90 

nam deze zelfs nog toe. Zoals tabel A.1. laat zien, bedroeg de werkloosheid in Oost-Duitsland 

tegen 2004 ongeveer 20 procent. Ook in West-Duitsland steeg de werkloosheidsgraad 

gedurende de jaren '90. Bovendien bleek deze werkloosheid in beide regio's vrij persistent te 

zijn (Eichhorst, Grienberger-Zingerle en Konle-Seidl, 2006). Deze stijgende en langdurige 

werkloosheid, gekoppeld met een lage economische groei gedurende de jaren '90 en aan het 

begin van de eeuwwisseling, deed velen dan ook spreken over Duitsland als 'zieke man van 

Europa' (Economist, 1999; Sinn, 2003). Vaak wordt verwezen naar een combinatie van een te 

rigide arbeidsmarkt gecombineerd met een te genereus stelsel van werkloosheidsuitkeringen 

als een van de belangrijkste oorzaken van de problemen (Jacobi en Kluve, 2006, Eichhorst e.a., 

2006).8 De idee hierachter is die van de zogenaamde werkloosheidsval. Dit betekent dat 

werklozen die een te hoge uitkering krijgen, de incentive ontnomen worden om op zoek te gaan 

naar werk en er vrijwillig voor kiezen om werkloos te blijven. Daarnaast werd ook gewezen op 

de inefficiënte werking van de Bundesanstalt für Arbeit, de publieke tewerkstellingsdienst die 

werklozen moest begeleiden naar een nieuwe job (Jacobi en Kluve, 2006).  

                                                           
7
 Deze eenheidsmunt verving de lager gewaardeerde Oostmark volgens een 1 op 1 verhouding.  

8
 Een persoon die minimum 12 maanden gewerkt had, viel bij werkloosheid terug op Arbeitslosengeld, wat 

overeen kwam met een uitkering van ongeveer tweederden van het voorafgaand verdiend loon. Indien 
deze persoon na 32 maanden nog steeds werkloos was, viel hij terug op Arbeitslosenhilfe. Deze uitkering 
was lager, maar liep onbeperkt door in de tijd. Sozialhilfe tot slot, was bedoeld als een basisinkomen 
(leefloon) voor degenen die niet in aanmerking kwamen voor Arbeitslosengeld of Arbeitslosenhilfe 
(Eichhorst e.a, 2006) 
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2.3.1 Agenda 2010  

De gedachte van Duitsland als 'geblokkeerd' land waar grondige hervormingen onmogelijk 

bleken, circuleerde reeds in de jaren '90 (Fleckenstein, 2008). Pas in 2003, met het aantreden 

van de tweede regering Schröder, werd een politieke wil (en meerderheid) gevonden om 

hervormingen door te voeren (Feier, 2008). Deze kwamen er onder de vorm van de Agenda 

2010, die een pak voorstellen bevatte om de arbeidsmarkt en het sociale systeem grondig te 

hervormen. Veel van deze voorstellen waren enkele maanden eerder uitgewerkt door de 

Kommission für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, beter gekend als de Hartz-

commissie.  

 

Het pakket van hervormingen werd tussen 2002 en 2005 in vier fases doorgevoerd. De intentie 

van de hervormingen was om (langdurig) werklozen opnieuw aan het werk te krijgen door 

enerzijds in te zetten op een flexibilisering van de arbeidsmarkt (zie ook deel 4.5) en anderzijds 

door een grondige wijziging aan het stelsel van (werkloosheids)uitkeringen (Arbeitslosengeld) 

door te voeren (Jacobi en Kluve, 2006). De Bundesanstalt für Arbeit werd bovendien hervormd 

en werkzoekenden werden strenger opgevolgd.9 Vooral de hervorming van het stelsel van 

uitkeringen was, en is tot op de dag van vandaag, bijzonder controversieel. Er werd niet alleen 

geknipt in de hoogte, maar vooral in de duur van werkloosheidsuitkeringen. Na een termijn van 

6 tot 18 maanden (afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en leeftijd), valt een werkloze 

automatisch terug op Arbeitslosengeld II (ook wel frequent aangeduid als 'Hartz IV').10 Dit 

Arbeitslosengeld II houdt geen verband met het eerder verdiend arbeidsinkomen, maar is eerder 

een soort van absoluut bestaansminimum (Akyol e.a., 2013).11 Voor velen stonden de Hartz-

hervormingen, en dan vooral Hartz IV, dan ook symbool voor een radicale breuk met de 

klassieke Duitse sociale welvaartsstaat, wat de grote tegenstand verklaart (Eichhorst e.a., 2006). 

 

In het volgende hoofdstuk zal vooral de beoogde doelstelling van de regering omtrent de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt die in het kader van de Hartz-hervormingen werd 

doorgevoerd centraal staan. Het meest gekende en meest bekritiseerde element van deze 

flexibilisering, is de mini-jobhervorming (ook wel gekend als Hartz II).  

 

                                                           
9
 Werkloze 'werkbekwamen' die een jobaanbieding weigeren, riskeren om hun uitkering te verliezen 

(Jacobi en Kluve, 2006) 
10

 Personen die nog nooit sociale zekerheidsbijdragen hebben afgedragen, vallen onmiddellijk terug op 
Arbeitslosengeld II 
11 Een alleenstaande ontvangt volgens de huidige regelgeving maandelijks 391 euro (exclusief kosten voor 
verwarming en huisvesting), <www.arbeitsagentur.de> 
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3 Mini-jobs op de Duitse arbeidsmarkt 

3.1 Een korte historiek 

Mini-jobs gelden als een bijzondere vorm van deeltijdse tewerkstelling, waarbij werknemers 

worden vrijgesteld van elke vorm van belastingen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 

zijn mini-jobs niet 'nieuw'. Het stelsel van mini-jobs, ook gekend als Geringfügige 

Beschäftigungen (GB), werd reeds ingevoerd in de jaren '60. Toen waren het jobs waarop geen 

sociale zekerheidbijdragen betaald werden. Enkel werkgevers betaalden een vaste belasting van 

20 procent van het brutoloon (Schwarze en Heineck, 2001). De oorspronkelijke bedoeling was 

om een segment van flexibele banen te creëren waardoor (huis)vrouwen, studenten en 

gepensioneerden gemobiliseerd konden worden naar de arbeidsmarkt (Arntz, Feil, Spermann, 

2003). Vooral tijdens de jaren '90 nam de populariteit sterk toe, maar niet alleen bij de 

voorbestemde doelgroepen. Een tendens die de toenmalige (eerste) rood-groene regering 

Schröder verontrustte. Die vreesde dat de toegenomen populariteit van mini-jobs de voltijdse en 

deeltijdse tewerkstelling zou verdringen. De wetgeving werd in 1999 bijgevolg aangepast. 

Voortaan werd de vaste belasting vervangen door een verplichte sociale zekerheidsbijdrage 

voor werkgevers van 22 % en werd de vrijstelling van belastingen voor mini-jobs in bijberoep 

geschrapt (Arntz e.a., 2003). 

Binnen het geheel van de Hartz-hervormingen, werd de bestaande wetgeving vier jaar later 

opnieuw aangepast. De versoepeling van de mini-jobwetgeving werd door de regering Schröder 

gemotiveerd vanuit de bezorgdheid om langdurig of laaggeschoolde werklozen (terug) aan het 

werk te krijgen. De bedoeling was om door mini-jobs aantrekkelijker te maken 

laaggekwalificeerde en/of langdurig werkloze personen meer kansen te bieden op de 

arbeidsmarkt (Fertig, Kluve, Scheuer, 2004).12 De wetswijziging hield in dat het bestaande 

loonplafond werd opgetrokken van  325 euro per maand tot 400 euro per maand en er een 

Gleitzone werd ingevoerd. Zodra de arbeidsinkomensgrens overschreden wordt, valt een 

werknemer eerst onder een intermediair stelsel van de zogenaamde midi-job. In dit systeem zijn 

werknemers wel verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te betalen, maar deze stijgen slechts 

lineair in het inkomen. Pas vanaf een loon van 800 euro, is het 'volledige' belastingstarief van 

toepassing (Bargain, Caliendo, Haan en Orsini, 2010). 13  

                                                           
12

 Daarnaast hoopte de regering om het zwartwerk in de economie terug te dringen Deze zwarte economie 
werd in 2003 nog op 350 miljard euro, ofwel 17,1% van het totale (officiële) BBP, geschat (Schneider, 
2008) 
13 Deze grens werd vanaf 1 januari 2013 opgetrokken tot 850 euro. Volgens de laatste cijfers zijn ongeveer 
1,3 miljoen personen actief in een midi-job. 
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Daarnaast werd ook de administratieve procedure vereenvoudigd. Er werd één enkele 

overheidsdienst opgericht, de Minijob-Zentrale, die zowel bevoegd is voor het administratieve 

beheer als voor het innen van de werkgeversbijdragen. Tot slot, werd ook de bestaande 

arbeidsduurbegrenzing van 15 uur per week geschrapt. Bovendien werd het opnieuw mogelijk 

gemaakt om een mini-job uit te oefenen als bijverdienste, m.a.w. als 'nevenjob' (Zweitjob) naast 

een voltijdse baan, zonder dat de inkomsten van beide beroepen samen belast worden (Bargain 

e.a., 2010). Een belangrijke nuance hierbij is dat twee mini-jobs die tegelijkertijd worden 

uitgeoefend en waarvan de som van beide lonen meer bedraagt dan 450 euro geen gebruik 

kunnen maken van deze vrijstelling.  

 

3.2 Huidige wetgeving 

Volgens de huidige wetgeving, is er sprake van een mini-job in twee gevallen.14 Ofwel gaat het 

om een (tijdelijke) job waarbij het loon geen rol speelt, maar waar er een strikte beperking is in 

de tijd van maximum 50 werkdagen per jaar (Kurzfristige Beschäftigung).15 Ofwel gaat het om 

een baan waarvan het gemiddeld arbeidsinkomen maandelijks niet meer dan 450 euro bedraagt 

(Geringfügig entlohnte Beschäftigung).16 'Gemiddeld' betekent hier dat de werkgever op 

voorhand moet nagaan of (binnen een tijdskader van 12 maanden) het totale loon niet meer dan 

5400 euro (=12 x € 450) bedraagt. Wanneer voldaan is aan een van deze voorwaarden, dan is 

een werknemer in dit stelsel vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en inkomensbelasting. 

Het netto-inkomen valt samen met het bruto-inkomen.17 Enkel de werkgever is verplicht om een 

heffing (pauschale Abgabe) te betalen. Voor mini-jobs in de bedrijfssector bedraagt deze sociale 

zekerheidsbijdrage voor werkgevers op dit moment ongeveer 30 procent van het brutoloon. 

Voor een mini-job in de 'private sfeer', m.a.w. als huishoudhulp, geldt een lager tarief van 

(ongeveer) 15 procent.18 Tabel 6 geeft een overzicht van de wetgeving sinds 1999. 

 

 

                                                           
14

 De wetgeving omtrent mini-jobs werd sinds 1 april 2003 twee keer aangepast. In 2006 werd de sociale 
zekerheidsbijdrage voor werkgevers met 5 procentpunt verhoogd. In januari 2013 werd de maximale 
inkomensgrens met 50 euro opgetrokken (Minijob-Zentrale, 2014). 
15 <www.minijob-zentrale.de> 
16 Momenteel oefenen ongeveer 340.000 mensen een Kurzfristige Beschäftigung uit (Bundesagentur für 
Arbeit, 2013). Deze vorm zullen we echter verder niet bespreken. Wanneer in het vervolg gesproken 
wordt over mini-jobs, dan wordt (tenzij anders vermeld) uitsluitend de Geringfügig entlohnte 
Beschäftigung bedoeld. 
17

 Sinds 1 januari 2013 zijn werknemers in principe verplicht om een pensioenbijdrage te betalen van 3,9 
procent van hun inkomen. Men kan echter op aanvraag een vrijstelling bekomen.  
18 <www. minijob-zentrale.de> 
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Tabel 6: Overzicht mini-jobwetgeving sinds 1999 

  Na 1 april 1999 Na 1 april 2003 Na 1 januari 2013 

Maximum arbeidsduur 15 uur/week - - 

Maximum bruto-inkomen € 325 € 400 € 450 

Volledige belastingsplicht vanaf € 326 € 801 € 851 

Sociale zekerheidsbijdrage  

(% bruto-inkomen) 

   werknemers - - 3,9%(a) 

werkgevers 20 % 25,10%/12%** 30,99%/14,44%(b) 

Nevenjob vrijgesteld van 

inkomensbelasting? Nee Ja Ja 

Noot: (a) Mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen, (b) Voor mini-jobs als huishoudhulp  

3.3 Belangrijkste cijfergegevens 

Om een grondige analyse te kunnen maken in latere hoofdstukken, kijken we in het volgende 

deel eerst naar beschikbare data van de laatste 15 jaar. Het is daarbij belangrijk om duidelijk het 

onderscheid te maken tussen werknemers voor wie een mini-job de enige bron van 

arbeidsinkomen is en werknemers die een mini-job combineren met een ander, voltijds of 

deeltijds hoofdberoep. In deze paragraaf, en in de rest van deze Masterproef, duiden we de 

eerste groep aan als 'zuivere mini-jobbers' en de tweede groep als 'nevenjobbers'. 

3.3.1 Mini-jobs op de Duitse arbeidsmarkt 

Zoals eerder aangegeven, zijn mini-jobs al langer ingeburgerd op de Duitse arbeidsmarkt. Sinds 

de Hartz-hervormingen is de populariteit echter nog verder toegenomen. Figuur 6 en 7 maken 

de groei in absolute cijfers van de laatste tien jaar duidelijk. In totaal oefenden in 2003 5,7 

miljoen personen een mini-job uit. Dit aantal nam toe tot 7,5 miljoen in 2013. Dat komt overeen 

met een stijging van 30 procent op tien jaar tijd. Het grootste deel van deze toename is afkomstig 

van de categorie van nevenjobbers. In 2003 behoorden ongeveer 4,4 miljoen werknemers tot de 

categorie van zuivere mini-jobbers, terwijl 1,3 miljoen Duitsers behoorden tot de groep van 

nevenjobbers. Ondertussen is de laatste categorie meer dan verdubbeld, terwijl de eerste 

categorie slechts lichtjes is toegenomen. Het aantal zuivere mini-jobbers nam tussen 1999 en 

2003 zelfs sterker toe dan tijdens de laatste 10 jaar.19  

                                                           
19

 Tussen 1999 en 2003 groeide de categorie van zuivere mini-jobbers met iets minder dan 17 procent. 
Over de periode 2003-2013 was de aangroei 8 procent. Merk op dat de bedoeling van de eerste regering 
Schröder net was om de populariteit van mini-jobs te beperken. 
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De forse expansie in het laatste decennium is dus vooral toe te schrijven aan de stijging in het 

aantal Zweitjobbers. Wat daarnaast opvalt op basis van deze gegevens, is het relatieve overwicht 

van vrouwen ten opzichte van mannen in een mini-job, vooral wat betreft zuivere mini-jobs. 

Vrouwen maken ongeveer tweederde uit van het totale aantal, een verhouding die tussen 1999 

en 2013 nagenoeg constant is gebleven.  

Figuur 6: Evolutie aantal zuivere mini-jobbers tussen 1999 en 2013 

 

Bron: Bundesagentur für Arbeit 

Figuur 7: Evolutie aantal nevenjobbers tussen 2003 en 2013  

    

Bron: Bundesagentur für Arbeit 

 

Tabel 7 geeft vervolgens het aandeel van zuivere mini-jobbers weer als een percentage van de 

totale tewerkstelling.20 Hieruit komt een veel genuanceerder beeld naar voor dan uit voorgaande 

figuren. In 1999 bedroeg dit aandeel 12,1%. Tegen 2003 groeide dit met 2 procentpunt. In de 

daarop volgende jaren nam het relatieve gewicht van mini-jobs ten opzichte van de totale 

tewerkstelling verder toe.  

                                                           
20

 Totale tewerkstelling wordt hier gedefinieerd als de som van (private) voltijdse en deeltijdse 
tewerkstelling plus het aantal zuivere mini-jobbers.   
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De laatste jaren merken we dan weer dat de verhouding van mini-jobbers ten opzichte van de 

totale tewerkstelling terug is afgenomen. Zoals figuur 8 aangeeft, is dit vooral toe te schrijven 

aan de sterke stijging in deeltijdse tewerkstelling (<30u/week). Deze nam sinds 2003 fors toe. 

Vooral de laatste vijf jaar is de groei opvallend aangezien de voltijdse werkgelegenheid en 

zuivere mini-jobs in dezelfde periode redelijk constant bleven.21  

Tabel 7: Aandeel zuivere mini-jobs ten opzichte van de totale tewerkstelling (%) 

 

Aandeel t.o.v. totale tewerkstelling 

 

Duitsland West-Duitsland Oost-Duitsland 

1999 12,1 % 13,3 % 7,3 % 

2003 13,9 % 14,7 % 10,6 % 

2007 15,3 % 16,1 % 11,7 % 

2009 15,2 % 16,0 % 11,5 % 

2013 14,0 % 14,8 % 10,5 % 

Bron: Bundesagentur für Arbeit, eigen berekeningen 

Figuur 8: Groei in zuivere mini-jobbers, voltijdse en deeltijdse werkgelegenheid t.o.v. 2003 

 
Bron: Bundesagentur für Arbeit 

 

Uit tabel 7 komt bijkomend een opmerkelijke onderscheid tussen Oost- en West-Duitsland naar 

voor. Over de volledige beschouwde periode blijkt dat zuivere mini-jobbers veel meer 

ingeburgerd zijn in West- dan in Oost-Duitsland. Mini-jobs vertegenwoordigen in deze regio 

slechts een aandeel van ongeveer 10 procent in de totale tewerkstelling. In absolute cijfers 

uitgedrukt waren er in 2013 in het Oost-Duitse deel 645.000 zuivere mini-jobbers en 280.000 

nevenjobbers. In West-Duitsland is dit het zes-, respectievelijk, achtvoudige. Mini-jobs lijken dus 

vooral een West-Duits verschijnsel te zijn. 

                                                           
21

 Dit kan gerelateerd worden aan de bevindingen uit paragraaf 2.2.4. omtrent de afgenomen gemiddelde 
gewerkte uren per persoon. 
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Weinkopf (2009) legt de verklaring hiervoor bij het traditionele Duitse 'mannelijke 

kostwinnersmodel' en belastingssysteem van inkomenssplitting tussen (gehuwde) koppels. Het 

zou dus vooral de mannelijke partner zijn die binnen het gezin voltijds gaat werken, terwijl 

vrouwen thuis blijven om de kinderzorg voor zich te nemen. Weinkopf (2009) koppelt dit 

eveneens aan het onderontwikkelde aanbod van (publieke) kinderopvang in West-Duitsland. 

Een mini-job is voor vrouwen met kinderen bijgevolg een aantrekkelijk alternatief om beperkt 

bij te verdienen, zonder het belastingsvoordeel voor (gehuwde) koppels teniet te doen.  

3.3.2 Mini-jobbers per sector 

Verder kijken we ook naar de sectoren waar mini-jobbers hoofdzakelijk actief zijn.22 Figuur 9 

geeft deze weer. Hieruit blijkt onmiddellijk het relatieve overwicht van de dienstensector. Bijna 

70 procent van alle mini-jobbers zijn werkzaam in de retail (groot- en kleinhandel), horeca en 

gezondheidszorg of vallen onder de overige diensten.23 Volgens Grimshaw (2009) sectoren die 

traditioneel gekenmerkt worden door een significant aandeel van laagverdieners, zowel voor 

voltijds als voor deeltijds werkenden.24  

 

Figuur 9: Verdeling mini-jobbers over sectoren als verhouding t.o.v. totale aantal mini-
jobbers, 2013 (%) 

 

Bron: Bundesagentur für Arbeit, eigen berekeningen 

 

                                                           
22

 Hiermee worden zowel zuivere mini-jobbers als nevenjobbers bedoeld. Beide zijn ongeveer in dezelfde 
sectoren werkzaam, er wordt bijgevolg geen onderscheid gemaakt. 
23 Deze laatste categorie bestaat uit onder andere uit de financiële en verzekeringssector, de 
immobiliënsector en administratieve diensten. 
24 Deze 'laagverdieners' worden gedefinieerd als degenen met een uurloon dat kleiner is dan tweederde 
van het mediaanloon. 
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Figuur 10 geeft een beeld van het aandeel van mini-jobbers in de totale sectorale tewerkstelling. 

Hieruit blijkt dat mini-jobbers in bijna alle sectoren redelijk goed verankerd zijn, behalve in de 

verwerkende nijverheid. Slechts 8,4 procent van alle jobs in deze sector worden ingevuld door 

mini-jobbers. In de horeca is dat op dit moment net iets minder dan de helft. Een uitschieter is 

de sector van private huishoudhulp. 85 procent van alle banen in deze sector worden ingevuld 

door mini-jobbers. Dit kan verklaard worden door de lagere werkgeversbijdragen die van 

toepassing zijn op dit type van mini-job (zie deel 3.2).   

 

Figuur 10: Aandeel mini-jobbers in de totale sectorale tewerkstelling, 2013 (%) 

 

Bron: Bundesagentur für Arbeit, eigen berekeningen  

 

Hohendanner en Stegmaier (2012) merken daarnaast op dat mini-jobbers vooral in kleine 

bedrijven aan de slag zijn. Slechts 19 procent van alle mini-jobbers werkt in een onderneming 

met meer dan 100 werknemers. Een derde is werkzaam in een bedrijf met minder dan 10 

werknemers. 

3.3.3 Verdeling volgens leeftijd 

Tot slot kijken we naar de verdeling volgens leeftijd. Figuur 11 laat zien dat mini-jobs het 

populairst zijn bij individuen ouder dan 40 en jonger dan 55 jaar. Maar onder de mini-jobbers 

bevinden zich eveneens een heel pak studenten en gepensioneerden. Net geen 17 procent van 

alle mini-jobbers is jonger dan 25. Bijna een vijfde is ouder dan 60 jaar.  
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Figuur 11: Mini-jobbers volgens leeftijdscategorie 

 

Bron: Bundesagentur für Arbeit, gegevens 2013 

Tot slot een noot. Bovenstaande gegevens zijn allen gebaseerd op statistieken van het 

Bundesagentur für Arbeit. Deze data worden geconstrueerd op basis van de informatie die de 

werkgevers doorgeven aan de Minijob-Zentrale. Zij dragen de finale verantwoordelijk om mini-

jobbers binnen het bedrijf correct te identificeren. Vele onderzoeken maken echter gebruik van 

surveydata, waarbij een steekproef van gezinnen wordt ondervraagd over hun 

arbeidsmarktsituatie. Zij moeten zelf aangeven of ze al dan niet in een mini-job werkzaam zijn. 

Beide databronnen zijn niet vrij van meetfouten en kunnen soms ook (sterk) van elkaar afwijken 

(Körner en Puch, 2012). Het is daarom van belang deze gegevens steeds met enige 

voorzichtigheid te benaderen. 

4 Argumenten voor en tegen mini-jobs 

In het vorige hoofdstuk hebben we gewezen op het belang van mini-jobs op de Duitse 

arbeidsmarkt. In absolute aantallen is het aantal mini-jobbers in het laatste decennium sterk 

toegenomen. Het merendeel van deze toename is te verklaren door de expansie van 

nevenjobbers. Toch stellen we vast dat in 2013 14 procent van alle werknemers uitsluitend 

afhankelijk was van een zuivere mini-job om (arbeids)inkomen te verwerven. Dit is iets minder 

dan vijf jaar geleden, maar blijft toch aanzienlijk. De aanpassing van de mini-jobwetgeving in 

2003 en de absolute toename van het aantal mini-jobbers bracht de laatste jaren dan ook een 

breed maatschappelijk debat op gang.  
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Op academisch niveau werd ondertussen heel wat onderzoek gevoerd. Dit onderzoek focust zich 

enerzijds op de werkgelegenheidseffecten van de mini-jobhervorming. Met andere woorden, de 

vraag in welke mate de wetswijzigingen van april 2003 de 'aantrekkelijkheid' om een mini-job 

aan te nemen hebben beïnvloed. Dit wordt uitgebreid besproken in deel 4.1. Ander onderzoek 

richtte zich op de vraag in welke mate mini-jobs gelden als een vorm van precaire 

werkgelegenheid. Dit betekent werkgelegenheid waarbij het loon en sociale bescherming 

ontoereikend zijn om van te leven. De belangrijkste resultaten van deze studies komen aan bod 

in paragraaf 4.2. Een derde onderzoeksdomein hield zich bezig met de vraag of mini-jobs 

mogelijk dienst doen als een springplank naar een voltijdse baan, dan wel stigmatiserend 

werken, waardoor personen 'vast' komen te zitten en niet meer kunnen doorgroeien. Paragraaf 

4.3 geeft hierbij een overzicht van de bestaande onderzoeken. In deel 4.4. wordt vervolgens 

nagegaan of mini-jobs de normale arbeidsplaatsen verdringen (substitueren) en een 'gevaar' 

vormen voor de bestaande werknemers binnen een bedrijf, dan wel aanvullen. Dit onderzoek 

baseert zich op schattingen van de substitutie-elasticiteiten.  

 

Mini-jobs worden frequent tot het segment van de atypische werkgelegenheid gerekend. Dit zijn 

banen die verschillen van de zogenaamde Normalarbeitsverhältnis, de voltijdse baan met een 

hoog loon en hoge (ontslag)bescherming. Deze atypische banen namen de voorbije vijftien jaar 

in aantallen toe, wat zou hebben geleid tot het ontstaan van een secundaire arbeidsmarkt, met 

flexibelere regels omtrent ontslagrecht en een lagere verloning en sociale bescherming. 

Verschillende auteurs tonen aan dat de aangroei in deze atypische banen ervoor heeft gezorgd 

dat ook 'insiders' hun looneisen gematigd hebben, wat zou hebben bijgedragen aan het Duitse 

succes op vlak van werkgelegenheid. Dit wordt verder uitgewerkt in deel 4.5. In paragraaf 4.6, 

tot slot, wordt op basis van de resultaten van alle onderzoeken gepoogd om een algemene 

conclusie te geven met betrekking tot mini-jobs op de Duitse arbeidsmarkt. 

4.1 Geschatte werkgelegenheidseffecten mini-jobhervorming  

Het stelsel van mini-jobs maakt deel uit van de zogenaamde in-work benefits (IWB) die in 

verschillende OESO-landen in diverse vormen worden aangewend. Ze hebben de bedoeling om 

werken aantrekkelijker te maken, in het bijzonder voor groepen die het moeilijk hebben op de 

arbeidsmarkt zoals laaggeschoolden en langdurig werklozen (Immervoll en Pearson, 2009). De 

bekendste voorbeelden van IWB zijn het Earned Income Tax Credit (EITC) in de Verenigde Staten 

en het Working Tax Credit (WTC) in het Verenigd Koninkrijk. Deze bestaan uit 

belastingsvoordelen voor werkende gezinnen met een gezamenlijk inkomen onder bepaalde 

grenswaarden, waarbij gezinnen met kinderen extra voordelen genieten.  
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Uit onderzoek blijkt een positief participatie-effect voor singles die zonder dit belastingvoordeel 

inactief zouden gebleven zijn. Tegelijkertijd treedt echter een negatief uren-effect op voor 

individuen die reeds aan de slag waren en hun arbeidsaanbod inkrimpen om te kunnen genieten 

van het EITC. Dit effect speelt vooral bij gezinnen met kinderen waarbij de tweede verdiener 

binnen het gezin (meestal de vrouw) minder/geen arbeid meer zal aanbieden (Blundell, 2000; 

Eissa en Hoynes, 2004).   

 

In wat volgt, gaan we na of de mini-jobhervorming van april 2003 een gunstige effect heeft 

gehad op de werkgelegenheid, dan wel de ervaringen van het EITC weerspiegelt. We maken 

hiervoor gebruik van drie studies. Twee daarvan zijn zogenaamde ex-ante studies. Deze gaan het 

hypothetische effect van de hervorming na voor deze in werking treedt. De derde studie baseert 

zich op ex-post data van het Socio-Economisch panel (SOEP). 

4.1.1 Ex-ante studies 

Steiner en Wrohlich (2005) schatten het potentiële arbeidsaanbodeffect van de mini-

jobhervorming via een micro-economische simulatie. Op basis van data van het Socio-

Economisch Panel (SOEP) uit het jaar 2002, worden alle respondenten over 36 aparte, discrete 

categorieën verdeeld naargelang eigen gewerkte uren en gewerkte uren van de partner in het 

jaar voor de hervorming.252627 Vervolgens wordt het hypothetische arbeidsaanbod berekend 

binnen elke categorie na de mini-jobhervorming. Dit arbeidsaanbod wordt gesimuleerd op basis 

van een (translogaritmische) nutsfunctie met vrije tijd van man en/of vrouw en beschikbaar 

inkomen als onafhankelijke variabelen.2829 Hierbij wordt het beschikbaar inkomen (voor en na 

de hervorming) berekend via een tax-benefit model dat alle karakteristieken van het Duitse 

belasting- en transfersysteem probeert te vatten.30 Gezinnen beschouwen alle 'combinaties' van 

                                                           
25

 Deze SOEP-databank houdt gegevens bij omtrent een brede set van variabelen waaronder jaarlijks 
gewerkte uren, inkomen en burgerlijke staat van meer dan 20.000 personen (11.000 gezinnen) , 
<www.diw.de> 
26 Studenten en gepensioneerden worden uit deze data gefilterd. Effecten worden enkel berekend voor de 
leeftijdscategorie tussen 20 en 65 jaar oud. De totale steekproef bestaat uit 7.494 observaties.  
27 Voor vrouwen worden zes categorieën (inactief, 1-12, 13-20, 21-34, 35-40 en respectievelijk >40 
uur/week actief) voorzien. Aangezien er zich in de data amper deeltijds werkende mannen bevinden, 
worden voor mannen slechts drie categorieën (inactief, 1-40 en > 40 uur/week) voorzien.  
28 Er wordt gecontroleerd voor observeerbare verschillen (bv. tussen Oost- en West-Duitsland, leeftijd, 
aantal kinderen...) in preferentie voor vrije tijd. 
29 Hierbij wordt de veronderstelling gemaakt dat de hervorming de preferentie voor vrije tijd en inkomen 
ongewijzigd heeft gelaten. 
30

 Deze transfers bestaan uit o.a. kinderbijslag, studiebeurzen, werkloosheidsuitkeringen... 
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vrije tijd en beschikbaar inkomen  en kiezen vervolgens het alternatief dat hen het hoogste 

verwachte nut oplevert.31  

 

Na simulatie blijkt dat vooral (gehuwde) West-Duitse vrouwen hun arbeidsinzet uitbreiden.32 

Tegelijkertijd treedt er echter een crowding-out op van voltijds of deeltijds werkende vrouwen 

die hun arbeidsaanbod (in uren) inkrimpen om zo te kunnen genieten van de lagere sociale 

zekerheidsbijdragen.33 Wanneer de resultaten die voor deze steekproef worden gevonden, 

geëxtrapoleerd worden naar de totale Duitse beroepsbevolking blijkt dat in totaal 53.000 

personen extra participeren. Uitgedrukt in voltijdse arbeidsplaatsen, komt dit neer op 36.000 

personen. Dit wordt echter volledig gecompenseerd door het negatief ureneffect, dat uitgedrukt 

in voltijdse arbeidsplaatsen neerkomt op ongeveer 37.500 werknemers.   

  

Het onderzoeksopzet van Bargain e.a. (2010) is erg vergelijkbaar met dat van Steiner en 

Wrohlich (2005).34 Ook hier wordt het hypothetische arbeidsaanbod berekend aan de hand van 

een micro-economisch model van nutsmaximering op basis van individuele preferenties voor 

vrije tijd, netto-inkomen en een aantal specifieke (gezins)karakteristieken.35 Deze auteurs 

breiden het model echter uit en integreren eveneens de vraagzijde van de arbeidsmarkt in het 

model. Eenmaal een individu beslist om extra arbeid aan te bieden, bestaat nog steeds de 

mogelijkheid dat hij werkloos blijft. Dit is afhankelijk van een set persoonlijke factoren zoals 

voorgaande werkervaring, graad van scholing en (voor mannen) leeftijd, zowel als regionale 

arbeidsmarktkarakteristieken.3637 De auteurs argumenteren dat, indien geen rekening wordt 

gehouden met deze onvrijwillige werkloosheid, het potentiële werkgelegenheidseffect mogelijk 

sterk vertekend kan zijn.  

 

 

                                                           
31 De auteurs gaan uit van een 'normaal' arbeidsaanbod. Dit betekent dat het substitutie-effect het 
inkomenseffect domineert. 
32

 Voor alleenstaande vrouwen en vrouwen uit Oost-Duitsland worden eveneens positieve resultaten 
gevonden, maar deze zijn kleiner. Ook voor (single) mannen zijn de resultaten beperkt.  
33 Deze substitutie komt er aangezien de mini-jobhervorming van 2003 alle inkomens binnen het bereik 
tussen 325 en 800 euro beïnvloedde. Daardoor lijkt het waarschijnlijk dat part-time tewerkgestelde 
vrouwen hun arbeidsaanbod inkrimpen om zo minder sociale zekerheidsbijdragen te betalen.  
34 Het onderzoek beperkt zich eveneens tot de beroepsbevolking tussen 20 en 65 jaar oud. 
35 De auteurs vinden onder andere dat preferentie voor vrije tijd bij vrouwen sterk afhankelijk is van de 
aanwezigheid van jonge kinderen binnen het gezin. 
36 De auteurs construeren een set van vijf clusters, bestaande uit regio's met min of meer dezelfde 
arbeidsmarktkenmerken. Vervolgens wordt de kans berekend om binnen elk van deze clusters werkloos 
te zijn. 
37 Dit model baseert zich op de bestaande regionale arbeidsmarktkenmerken en maakt abstractie van de 
effecten van de hervorming op de arbeidsvraag.  
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Aan de hand van hun model vinden Bargain e.a. (2010) uiteindelijk een participatie-effect, m.a.w. 

een intrede in de arbeidsmarkt, voor gehuwde, en in zeer geringe mate, voor alleenstaande 

vrouwen. In totaal gaat het om 43.000 personen. Dit positieve participatie-effect (extensive 

margin) wordt echter tegelijkertijd teniet gedaan door een negatief ureneffect (intensive 

margin). Het totale effect op vlak van gewerkte uren is uiteindelijk negatief. Deze resultaten 

liggen in het verlengde van die van Steiner en Wrohlich (2005). We kunnen besluiten dat het 

opnemen van de arbeidsvraag in het model de resultaten (in dit geval) slechts in geringe mate 

beïnvloedt. 

4.1.2 Ex-post studie 

Caliendo en Wrohlich (2010) voeren een ex-post evaluatie uit naar de korte termijn effecten van 

de mini-jobhervorming.38 Dit onderzoek gaat na of er een causaal effect is van de Hartz II 

hervorming op het vlak van het opnemen van een mini-job. Met andere woorden, of het 

(toegenomen) aantal mini-jobs/nevenjobs na april 2003 valt toe te schrijven aan de herziening 

van de mini-jobwetgeving.  De auteurs maken gebruik van een aangepaste versie van de 

klassieke counterfactual methode. Daar wordt het effect van een aanpassing in de wetgeving 

berekend aan de hand van een vergelijking tussen personen die getroffen worden door de 

hervorming (treatment groep) en degene die deze niet ondergaan (controlegroep). In dit geval 

bestaat geen specifieke controlegroep, aangezien de mini-jobhervorming niet beperkt bleef tot 

een specifieke doelgroep (treatment groep) maar gericht was op de volledige Duitse 

(beroeps)bevolking. Om het ware treatment effect van de mini-jobhervorming na te gaan, maken 

de auteurs daarom gebruik van variatie in interviewdata.39 Interviews in het kader van de 

samenstelling van SOEP-reeksen worden jaarlijks uitgevoerd tussen januari en oktober. Dit laat 

toe om twee groepen te onderscheiden: een groep die werd geïnterviewd voor de mini-

jobhervorming van kracht werd (1e kwartaal 2003) en een groep die nadien geïnterviewd werd 

(2e kwartaal 2003). Ook data van de vorige SOEP-reeks van 2002 worden opgenomen in de 

analyse om via diffences-in-differences te controleren voor ongeobserveerde verschillen tussen 

individuen in de beide groepen en seizoenseffecten.   

De data van beide SOEP-reeksen (2002 en 2003) worden gepoold en onderverdeeld in drie 

subgroepen (mannen, vrouwen en studenten). De volgende vergelijking wordt vervolgens via 

probit geschat voor verschillende subgroepen: 

 

  
                                                               (1) 

                                                           
38 Dit opzet verschilt van de vorige studies die vooral de effecten op (middel)lange termijn bestuderen. In 
tegenstelling tot de twee ex-ante studies wordt met een mini-job hier 'elke job tot 400 euro' bedoeld. 
39 Hierbij worden enkel resultaten voor individuen tussen 16 en 70 jaar in rekening genomen. 
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  is daarbij de kans om een zuivere mini-job/nevenjob uit te oefenen.        en        zijn 

twee dummies.        neemt de waarde 1 aan bij een observatie in het jaar 2003 en         

neemt de waarde 1 aan indien het om een observatie gaat na april (2e kwartaal).               

is een interactieterm en neemt de waarde 1 aan bij een observatie na april 2003. De geschatte 

coëfficiënt    laat toe om het causale effect van de mini-jobhervorming na te gaan. Indien deze 

positief en statistisch significant verschillend is nul, dan betekent dit dat de mini-jobhervorming 

de kans heeft verhoogd dat een individu na april 2003 een mini-job uitoefent.    , tot slot, omvat 

een set van controlevariabelen die rekening houdt met (observeerbare) verschillen in onder 

andere leeftijd, scholing, aantal kinderen en gezinssituatie tussen individuen voor april 2003 en 

individuen die na april 2003 geïnterviewd werden. 

 

Uit de resultaten van de schatting komen twee bevindingen naar voor. Voor geen enkele van de 

onderzochte groepen (mannen, vrouwen en studenten), kan een (positief significante) causale 

link gevonden worden tussen de mini-jobhervorming en de kans om een zuivere mini-job uit te 

oefenen na 1 april 2003. Ook indien de interactieterm verder gekoppeld wordt met een dummy 

voor singles of laaggeschoolden kan er geen causaal effect gevonden worden. De kans om een 

nevenjob op te nemen, is wel toegenomen voor single mannen.40 Noch voor studenten, noch voor 

(single) vrouwen kan dit resultaat bevestigd worden. 

4.1.3 Samenvatting 

Op basis van bovenstaande studies kunnen slechts zeer geringe effecten van de Hartz II 

hervorming gevonden worden. De besproken ex-post studie vindt enkel een causaal effect voor 

alleenstaande mannen. Voor laaggeschoolden (een doelgroep van deze hervorming) kan geen 

effect gevonden worden. Beide ex-ante studies voorspellen op hun beurt slechts een geringe 

toename van het arbeidsaanbod/werkgelegenheid, vooral van gehuwde vrouwen uit West-

Duitsland. Het gaat slechts om 43.000 à 53.000 personen. Bovendien zitten hier ook personen bij 

die een midi-job opnemen, met een inkomen tussen de 401 en 800 euro. Deze onderzoeken 

lijken dan ook in tegenspraak te zijn met de sterke stijging in het aantal mini-jobbers in de 

voorbije tien jaar, die we in paragraaf 3.3.1 hebben beschreven. Dit kan deels verklaard worden 

aangezien beide (ex-ante) onderzoeken enkel focussen op individuen tussen 20 en 65 jaar, 

terwijl gebleken is dat mini-jobs ook populair zijn bij studenten en gepensioneerden. Daarnaast 

worden in beide (ex-ante) studies nevenjobbers niet opgenomen. Dit terwijl de sterke expansie 

van mini-jobs de laatste 10 jaar vooral te wijten is aan de toename in deze laatste categorie. 

                                                           
40 Voor deze subgroep is de kans op een mini-job als nevenjob toegenomen met 3.1 procentpunt ten 
gevolge van de doorgevoerde Hartz-II hervorming. 
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Eerder hebben we ook al gewezen op de bias tussen cijfergegevens van het Bundesagentur für 

Arbeit en surveydata zoals die van het Socio-Economisch panel. Fertig en Kluve (2006) tonen 

daarnaast aan dat statistische 'herdefiniëringen' hebben plaatsgevonden. Personen die voor 1 

april 2003 een inkomen verdienden tussen de 325 en 400 euro, worden erna als mini-jobber 

aangeduid. Volgens hen gaat het om meer dan 240.000 personen, die in 2003 aan de data van 

het Bundesagentur für Arbeit werden toegevoegd. Tot slot lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de 

incentive om een mini-job aan te nemen verhoogde na 2005. Door de Hartz-IV-hervorming werd 

de duur van de werkloosheidsuitkering ingeperkt en gingen de uitkeringen voor langdurig 

werklozen fors naar omlaag. Het lijkt aannemelijk dat ook hierdoor de populariteit van mini-jobs 

toegenomen is.  

 

Een belangrijk gegeven is alvast, zoals beide ex-ante studies aantonen, dat de toename in mini-

jobs (licht) positieve effecten had op de participatie van (gehuwde) vrouwen, maar dat dit ten 

koste ging van het aantal gewerkte uren van reeds deeltijds of voltijds tewerkgestelde vrouwen. 

Uitgedrukt in werkgelegenheid in uren is er bijgevolg een netto negatief effect.  

4.2 Precariteit 

4.2.1 Mini-job = mini-loon? 

Een eerste vaak geformuleerde kritiek is dat mini-jobbers werken aan een mini-loon. Deze 

stelling gaat deels op, maar is zeker niet algemeen geldend. Eichhorst e.a. (2012) berekenden het 

gemiddelde uurloon op basis van gegevens voor het jaar 2010 uit het Socio-Economisch Panel 

(SOEP).41 Voor zuivere mini-jobbers bedraagt dit gemiddelde uurloon 8,64 euro. Voor 

nevenjobbers is dit met 16,67 euro per uur bijna dubbel zo hoog.  

 

Figuur 12 verduidelijkt de exacte verdeling en laat zien dat mini-jobbers, op vlak van inkomen, 

allerminst een homogene groep uitmaken. Iets minder dan 50 (75) procent van alle zuivere mini-

jobbers verdient minder dan 7,5 (10) euro per uur. Bij nevenjobbers ligt dit aandeel op ongeveer 

een kwart. Een aanzienlijk deel van de nevenjobbers verdient meer dan 10 euro per uur. 11.5 

procent ontvangt zelfs meer dan 27,5 euro per uur.  

                                                           
41

 In dat jaar lag de maximale inkomensgrens voor een mini-job nog op 400 euro. 
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Figuur 12: Bruto-uurloon zuivere mini-jobbers en nevenjobbers (in % van het totaal) 

Bron: Overgenomen uit Eichhorst e.a. (2012), p. 20 
Noot: donkerblauw = zuivere mini-jobbers, lichtblauw = nevenjobbers 

 

 

Müller en Steiner (2013) maken, op basis van SOEP-gegevens uit het jaar 2011, een bijkomend 

onderscheid tussen mannen en vrouwen en Oost- en West-Duitsland. Uit figuur 13 valt af te 

lezen dat in West-Duitsland 42,8 procent van alle vrouwen in een zuivere mini-job een uurloon 

ontvangen dat kleiner is dan 8,5 euro. Voor 11,4 procent ligt het uurloon zelfs lager dan 5 euro. 

Deze categorie is iets minder uitgesproken bij de mannen. Slechts 6,4 procent van hen krijgen 

een uurloon dat kleiner is dan 5 euro. Ongeveer 41 procent van alle mannelijke zuivere mini-

jobbers ontvangt dan weer een uurloon tussen de 5 en de 8,5 euro. Nagenoeg 40 procent van alle 

mannelijke en vrouwelijke West-Duitse mini-jobbers krijgen een uurloon dat hoger is dan 10 

euro. 

In Oost Duitsland zijn er meer dan dubbel zoveel mini-jobbers die een uurloon onder de vijf euro 

ontvangen, zowel bij mannen als vrouwen. Net geen 45 procent van alle mannelijke zuivere mini-

jobbers ontvangt een loon tussen de 5 en de 8.5 euro/uur. Bij vrouwen ligt dit aandeel op een 

vierde. Voor 44,8 procent van de vrouwen en 35,6 procent van de mannen is het loon hoger dan 

10 euro/uur. 
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Figuur 13: Uurloon zuivere mini-job West-Duitsland versus Oost-Duitsland (in % van het 
totaal) 

West-Duitsland        Oost-Duitsland 

 

Bron: gebaseerd op tabel A3 uit Müller en Steiner (2013) 
Noot: vrouwen: zwarte balkjes, mannen: grijze balkjes,  
 

Brehmer en Seifert (2008) vonden op basis van een statistische multivariate analyse dat een 

vrouwelijke mini-jobber in vergelijking met een voltijds tewerkgestelde arbeidskracht 8,5 keer 

meer kans (risico) heeft om een bruto-uurloon te krijgen dat onder de lageloondrempel ligt.4243 

In principe mogen mini-jobbers nochtans - bij gelijke competenties - niet gediscrimineerd 

worden op vlak van (bruto)loon ten opzichte van een normale job. In de praktijk blijkt deze regel 

echter niet steeds gerespecteerd te worden (Bäcker, 2006; Voss en Weinkopf, 2012).  

Een eenvoudig voorbeeld in tabel 8 toont aan dat het voor werkgevers loont om zich een deel 

van het werknemersvoordeel van mini-jobs toe te eigenen. Een deeltijds tewerkgestelde 

werknemer die 30 uur per maand werkt aan een loon van 15 euro/uur, houdt onder het huidige 

belastingssysteem een nettoloon van 358,09 euro over. De totale loonkost voor de werkgever 

bedraagt 536,74 euro. Onder een mini-job houdt een werknemer op het einde van de maand 

netto meer over. De loonkosten voor de werkgever zullen echter hoger uitvallen, door de hogere 

werkgeversbijdrage die van toepassing is. Zoals uit het derde voorbeeld (mini-job II) blijkt, kan 

de werkgever echter besparen door een werknemer hetzelfde nettoloon toe te kennen als onder 

een deeltijds contract. Hij eigent zich op die manier (een deel van) het werknemersvoordeel van 

een mini-job toe. Dit kan alvast een deel van de populariteit van mini-jobs bij werkgevers 

verklaren.  

                                                           
42 Hierbij werd rekening gehouden een set van controlevariabelen die (indirect) controleren voor 
productiviteitsverschillen.  
43 Deze lageloondrempel ligt op tweederde van het mediaanloon. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

< €5 € 5 - € 8,5 € 8,5 - € 10 > € 10 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

< €5 € 5 - € 8,5 € 8,5 - € 10 > € 10 



    

31 
 

Tabel 8: Voorbeeld werkgeversvoordeel mini-job 

  

Arbeidstijd 

(maandelijks) 

Bruto-

uurloon Brutoloon Nettoloona 

Loonkost 

(werkgever)b 

Deeltijds (SZ-plichtig) 30 € 15,00 € 450,00 € 358,09 € 536,74 

Mini-job I 30 € 15,00 € 450,00 € 450,00 € 589,46 

Mini-job II 30 € 11,94 € 358,09 € 358,09 € 469,06 

Bron: eigen berekeningen, <nettolohn.de>, <Minijob-Zentrale.de> 

(a) De sociale zekerheidsbijdrage voor werknemers in een deeltijdse job bedraagt 20.425%  

(b) De sociale zekerheidsbijdrage voor werkgevers bedraagt 19.275% voor een deeltijdse baan en 30.99% 

voor een mini-job 

4.2.2 Sociale bescherming 

In theorie genieten mini-jobbers dezelfde sociale rechten als voltijds of deeltijds tewerkgestelde 

contractanten. Ze zijn volledig verzekerd tegen werkongevallen, hebben recht op vakantiegeld, 

genieten dezelfde bescherming tegen ontslag en worden in geval van ziekte eveneens 6 weken 

doorbetaald door de werkgever. Er treedt echter een probleem op bij langdurige ziekte. 

Aangezien mini-jobbers geen eigen sociale bijdragen verrichten, verliezen ze het recht op een 

uitkering na 6 weken, tenzij ze zichzelf op een andere manier verzekerd hebben.44 Ook ingeval 

van werkloosheid, heeft een mini-jobber geen recht op een uitkering (Arbeitslosengeld I) (Palier 

en Thelen, 2010). Daarenboven worden slechts geringe pensioensrechten opgebouwd 

(Eichhorst e.a., 2012). Een wetswijziging maakte een aanvullende pensioenbijdrage vanaf 1 

januari 2013 verplicht, maar er bestaat een mogelijkheid om deze verplichting te omzeilen. 

Bijgevolg betalen slechts 21 procent van alle mini-jobbers deze maandelijkse bijdrage van 3,9 

procent van hun loon aan de pensioenverzekering.45  

Dit doet auteurs zoals Weinkopf (2009) en Leschke, Schmid en Griga (2006) stellen dat mini-

jobs werkgevers weliswaar flexibiliteit hebben verschaft, maar dat hier onvoldoende 

bescherming tegenover staat voor werknemers. In vele gevallen blijkt ook dat mini-jobbers hun 

rechten niet voldoende kennen of (durven) afdwingen. Mini-jobbers worden vaak benadeeld ten 

opzichte van de andere werknemers binnen het bedrijf. Voss en Weinkopf (2012) vinden bewijs 

voor frequente misbruiken, vooral in competitieve sectoren zoals de horeca. Bäcker (2006) 

verwijst hiervoor naar de (marginale) positie die mini-jobbers binnen de onderneming innemen. 

Vaak ontbreekt het de ondernemingsraad aan interesse voor de situatie van mini-jobbers of 

bestaat er binnen het bedrijf geen ondernemingsraad.  

                                                           
44 In de praktijk zijn de meeste mini-jobbers (kosteloos) verzekerd tegen ziekte via hun partner. 
45 Uit "Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung", Quartal IV, 2013,  
<www.Minijob-zentrale.de> 
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Klenner en Schmidt (2012) zijn kritisch en stellen dat mini-jobs voor vrouwen, die in verhouding 

het meest aan de slag zijn in een mini-job, het rollenpatroon tussen mannen en vrouwen 

versterken. Vaak is het de mannelijke partner binnen het gezin die een voltijdse job uitoefent, 

waardoor voor vrouwen in een zuivere mini-job nauwelijks een incentive bestaat om door te 

groeien naar een voltijdse job, aangezien dan hogere inkomensbelastingen moeten betaald 

worden. Bovendien zouden mini-jobs voor een (beperkte) groep (laaggeschoolde) vrouwen 

fungeren als een valkuil aangezien er voor hen geen alternatief bestaat op de arbeidsmarkt.. De 

auteurs wijzen daarom op een 'lock in' effect, i.e. vrouwen die eenmaal in een zuivere mini-job 

werkzaam zijn, zijn de rest van hun loopbaan van een mini-job afhankelijk. Dit is problematisch, 

aangezien, zoals hierboven aangegeven, op die manier nauwelijks (eigen) pensioenrechten 

opgebouwd worden. Vrouwen met een zuivere mini-job zijn dan ook vaak afhankelijk van hun 

partner om voldoende sociaal beschermd te zijn (Bundesministerium für Familie, Senioren und 

Frauen, 2012). 

 

Anderzijds moeten we deze kritieken enigszins nuanceren. Uit een bevraging die Körner e.a. 

(2013) uitvoerde bij 4049 mini-jobbers blijkt dat vele respondenten aangeven bewust te kiezen 

voor een mini-job (Körner e.a. 2013). Vooral studenten en gepensioneerden behoren tot deze 

groep. In paragraaf 3.3.3 werd er reeds op gewezen dat zij ongeveer 40 procent van alle zuivere 

mini-jobs invullen. Ook voor nevenjobbers is de precaire beschermingsgraad minder van belang 

aangezien zij hun sociale bescherming uit hun hoofdberoep halen en een mini-job meer zien als 

een bijverdienste (Kirkegaard, 2014a). Voor werklozen met een mini-job ligt dit uiteraard 

anders. Zij maken deel uit van de zogenaamde 'Aufstocker'. Dat zijn personen die hun inkomen 

uit arbeid (moeten) aanvullen met een uitkering (Arbeitslosengeld II) om boven het 

bestaansminimum uit te komen (Bruckmeier e.a., 2013).46 Anno 2013 bestond deze groep uit 1.3 

miljoen personen. Ongeveer 470.000 daarvan zijn zuivere mini-jobbers (Bundesagentur für 

Arbeit, 2013). Dit komt neer op een totaal van ongeveer 10 procent van alle zuivere mini-jobbers. 

Het Bundesagentur für Arbeit zelf spreekt niet van 'Aufstocker', maar verwoordt het subtieler als 

'(langdurig) werklozen die hun uitkering aanvullen met een job'.47 De bedoeling hiervan is om 

werkervaring op te doen om later door te groeien naar een volwaardige baan. De studie van 

Caliendo, Künn en Uhlendorff (2012), die in het volgende deel besproken wordt, gaat hier dieper 

op in. 

 

                                                           
46

 Bovenop het Arbeitslosengeld II, kan met een mini-job - volgens de huidige wetgeving - maximaal 170 
euro onbelast bijverdiend worden (Bruckmeier e.a., 2013).  
47 <statistik.arbeitsagentur.de> 
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4.2.3 Samenvatting 

Het staat vast dat een mini-job voor bepaalde bevolkingsgroepen potentieel grote sociale risico's 

inhoudt.  In de eerste plaats gaat het om personen die lange tijd afhankelijk zijn van een zuivere 

mini-job en hierdoor beperkte pensioenrechten opbouwen, of alleenstaanden die zich niet via 

hun partner kunnen verzekeren tegen ziekte of werkloosheid. Velen verdienen daarnaast, in 

vergelijking met een voltijds arbeidscontract, aanzienlijk minder of worden op een andere 

manier gediscrimineerd, ook al is dit wettelijk verboden. Het zou echter verkeerd zijn om deze 

conclusie te veralgemenen naar alle mini-jobbers aangezien niet iedereen aan dezelfde risico's is 

blootgesteld. Zeker niet alle mini-jobbers werken aan een 'mini-loon'. Deze uitspraak is in het 

bijzonder van toepassing voor nevenjobbers.  

4.3 Springplank of valkuil? 

De hervorming van de mini-jobwetgeving van 2003 had cruciaal tot doel om jobs te creëren voor 

langdurig werklozen of laaggeschoolden met geringe kansen op de arbeidsmarkt. Hierbij werd 

steeds benadrukt dat mini-jobs een opstap naar een normale baan moesten verschaffen (Fertig 

e.a. 2004). In het regeringsakkoord van 2009, een coalitie van Christendemocraten (CDU, CSU) 

en Liberalen (FDP) werd dit objectief nogmaals benadrukt: 'Ons doel is om de brugfunctie van 

mini- en midi-jobs naar een volledig sociaalverzekerd arbeidscontract te versterken.'48  

Ook het huidige regeerakkoord dat in november 2013 werd afgesloten tussen de CDU, CSU en 

Sociaal-Democraten (SPD) vermeldt: 'Daarnaast willen we de overgang van een mini-job naar een 

normale [voltijdse] job verhogen'.49 Om mini-jobs te evalueren, is het daarom van belang om te 

kijken naar de mogelijkheid om vanuit een mini-job door te stromen naar de reguliere, voltijdse 

baan met een maximale sociale bescherming. De vraag is met andere woorden of een mini-job de 

toekomstige kansen op de arbeidsmarkt positief beïnvloedt, en daardoor te verkiezen valt boven 

een situatie van werkloosheid, dan wel een slecht signaal uitzendt naar potentiële werkgevers 

en de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt bemoeilijkt. 

 

Om het onderwerp ruimer te kaderen, bespreken we eerst de resultaten van een aantal 

onderzoeken in verband met de doorgroeikansen van interimjobs, laagbetaalde jobs of het 

specifieke Oostenrijkse voorbeeld van de Geringfügige Beschäftigung. De volgende paragraaf 

bespreekt vervolgens twee studies in verband met mini-jobs.  

                                                           
48 Uit: 'Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.', regeerakkoord 2009, p. 22, <www.bmi.bund.de> 
49 Uit: 'Deutschlands Zukunft gestalten', regeerakkoord 2013, p. 73, <www.bundesregierung.de> 
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4.3.1 Voorafgaand onderzoek 

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het mogelijk is om vanuit een 'inferieure' job 

door te groeien naar een 'betere' job.50 Booth, Francesconi en Frank (2000) voerden een 

onderzoek uit naar interimjobs ('temporary jobs') in Groot-Brittannië.51 Ze tonen aan dat dit type 

van arbeidscontract 'minderwaardig' is aan een voltijdse baan op vlak van loon, jobtevredenheid 

en on-the-job training, maar vinden eveneens bewijs dat een interimjob als een springplank kan 

fungeren naar een reguliere job. Voor vrouwen in het bijzonder vinden de auteurs dat zij erin 

slagen om - na gemiddeld 7 à 10 jaar - de loonkloof volledig te dichten met degene die steeds 

actief waren in een voltijdse baan.52  

 

Uhlendorff (2006) zoekt meer algemeen naar de invloed van lageloonjobs, i.e. jobs met een 

uurloon kleiner dan tweederde van het mediaanloon, op de toekomstige arbeidsmarktkansen in 

West-Duitsland.53 Hij vindt bewijs voor een zogenaamde low pay, no pay cirkel. Werkloos of 

tewerkgesteld zijn in een laagbetaalde job verhoogt de kans om zich in de volgende periode 

opnieuw in dezelfde situatie te bevinden aanzienlijk. Tegelijkertijd wordt gevonden dat de kans 

om vanuit een lageloonjob door te groeien naar een beter betaalde baan hoger is dan de kans om 

vanuit de werkloosheid op te klimmen. Dit leidt tot het besluit dat het opnemen van een 

laagbetaalde job kan bijdragen om de toekomstige positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Mosthaf, Schank en Schnabel (2009) bevestigen deze resultaten voor (West-Duitse) vrouwen.54  

Ook hier blijkt dat een lageloonjob de kans om door te groeien naar een hoger verloonde baan 

verkleint, terwijl de kans om werkloos te worden toeneemt.55 Toch is, volgens deze studie, een 

laagbetaalde baan nog steeds te verkiezen boven een situatie van werkloosheid. Dit geldt in het 

bijzonder voor vrouwen zonder kinderen die voltijds werkzaam zijn in een bedrijf met meer dan 

twintig werknemers.  

 

Knabe en Plum (2013), tot slot, nemen in hun studie zowel de arbeidsmarktkansen van (West-

Duitse) mannen als van vrouwen op. Langdurig werklozen met een laag diploma die een 

lageloonjob met een hoge status uitoefenen, hebben het meeste kans om door te groeien naar 

                                                           
50 Waarbij met inferieur o.a. 'laagbetaald', 'tijdelijk', 'lager sociaal beschermd'... bedoeld wordt. 
51 Dit onderzoek focust zich op de periode  1991-1997.  
52 Voor mannen wordt gevonden dat er wel een (beperkte) loonkloof blijft bestaan. 
53 Het onderzoek beperkt zich tot mannen tussen 20 en 55 jaar oud in de periode 1998-2003. Zowel 
voltijdse, deeltijdse als mini-jobs worden opgenomen in de analyse. Er wordt gebruik gemaakt van SOEP-
paneldata. 
54 Dit onderzoek handelt over de periode 2000-2006 en beperkt zich ook tot West-Duitsland. Er wordt 
eveneens gebruik gemaakt van SOEP-gegevens. 
55

 Dit geldt in het bijzonder voor deeltijds (< 30u/week) werkende vrouwen. 
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een hoger verloonde baan.56 Personen met een diploma hoger onderwijs die een lageloonjob 

opnemen, ondervinden geen statistisch significant effect van een laagbetaalde baan. Verder 

blijkt dat mannen in het bijzonder voordeel ondervinden van een dergelijke job. Vrouwen 

hebben over het algemeen minder voordeel van een laagbetaalde baan, zelfs indien 

gecontroleerd wordt voor onderlinge (observeerbare) verschillen. Daarnaast geldt dat deeltijds 

werkende vrouwen helemaal geen statistisch significant effect ondervinden van een lageloonjob, 

ongeacht het behaalde diploma of de status van de job.  

 

Böheim en Weber (2010) bestuderen de invloed die een Oostenrijkse Geringfügige 

Beschäftigung (OGB) uitoefent op de toekomstige arbeidsmarktposities van werklozen. Een OGB 

is zeer vergelijkbaar met een Duitse mini-job. Werknemers zijn eveneens vrijgesteld van sociale 

zekerheidsbijdragen tot een bedrag van 395,31 euro (€ 333,16 op het moment van het 

onderzoek). Deze speciale vorm van deeltijds werk (maximum 12 uur per week) kan 

uitgeoefend worden zonder het recht op een (volledige) werkloosheidsuitkering te verliezen. De 

auteurs gaan na of een OGB een positief signaal uitzendt naar potentiële werkgevers en 

daardoor de kans op een voltijdse job verhoogt dan wel leidt tot een verminderde 

zoekinspanning.57 Ze maken hiervoor gebruik van propensity-score matching.58 Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen individuen die binnen een interval van 6 maanden na intrede in de 

werkloosheid een OGB aannemen (de treatment groep) en zij die dat niet doen 

(controlegroep).59 Ze vinden dat het opnemen van een OGB binnen de zes maanden na intrede in 

de werkloosheid niet bijdraagt tot een betere toekomstige positie op de arbeidsmarkt op 

middellange termijn (= binnen de drie jaar). Deze personen zijn integendeel, in vergelijking met 

de controlegroep, gemiddeld minder dagen actief in een full-time job dan de controlegroep en 

verdienen minder.   

 

                                                           
56

 De status van een job wordt nagegaan via de ISEI-score. Dit is een index die beroepen rangschikt op 
basis van benodigde vaardigheden en gemiddeld loon. De schaal varieert van 0 tot 100. Elke waarde 
groter dan 30 komt in dit onderzoek overeen met een hoge status job.  
57 De idee hierachter is dat het inkomen van een OGB bovenop een werkloosheidsuitkering de intensive 
om op zoek te gaan naar een voltijdse job verkleint.  
58 Deze methode schat eerst een propensity score. Deze duidt, gegeven een aantal observeerbare 
controlevariabelen, de kans aan dat een individu binnen de steekproef tot de treated groep behoort. Aan 
de hand van deze propensity score worden treated individuen vervolgens gematched met individuen uit de 
controlegroep die over zoveel mogelijk vergelijkbare karakteristieken beschikken. Dit laat toe om het 
effect na te gaan van een treatment op een uitkomstvariabele (Caliendo en Kopeinig, 2005).    
59 De steekproef bevat alle individuen tussen 20 en 50 jaar oud die in de periode tussen maart en augustus 
1999 werkloos geworden zijn. De totale dataset bestaat uit 193.276 werklozen. De controle groep bestaat 
uit 178.427 personen, waarvan 84.105 vrouwen. De treatment groep bestaat uit 8.690 personen, waarvan 
5.571 vrouwen. 
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4.3.2 Doorgroeimogelijkheden mini-job 

In de vorige paragraaf werd aangetoond dat de keuze voor een laagbetaalde baan in het 

algemeen een beter perspectief biedt dan werkloos te blijven. Zowel Mosthaf e.a. (2009) als 

Knabe en Plum (2013) vonden echter dat part-time tewerkgestelde vrouwen kleinere, 

respectievelijk, geen voordelen ondervonden van het opnemen van een lageloonjob. Ook voor 

OGB's is het resultaat negatief. Dit zou een eerste indicatie kunnen zijn dat mini-jobs geen 

doorstroming naar een normale job kunnen bevorderen.  

 

Freier en Steiner (2007) onderzochten als eersten de potentiële effecten van het opnemen van 

een mini-job op de toekomstige arbeidsmarktkansen. De studie is gebaseerd op paneldata van 

het Bundesagentur für Arbeit, die gegevens omtrent werkgelegenheidsstatus en loon van 

ongeveer 600.000 Duitse werknemers, waaronder ook mini-jobbers, bijhouden.60 Dit onderzoek 

focust enkel op mannen. Nevenjobbers worden uit de data gefilterd en er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen Oost- en West-Duitsland. Om het (gemiddeld) effect van mini-job op de 

toekomstige arbeidsmarktpositie te bepalen, wordt eveneens propensity-score matching 

toegepast.6162 De treatment groep bestaat uit mannen die tussen april 2001 en maart 2002 

minstens drie maanden werkloos waren en binnen de negen maanden die daarop volgden als 

eerste nieuwe betrekking een mini-job opnamen. Deze groep wordt vergeleken met een 

controlegroep die bestaat uit de resterende individuen die gedurende deze negen maand 

werkloos bleven of een normale baan vonden.6364  

 

Het geschatte average treatment effect on the treated (ATT) laat uiteindelijk toe om een 

uitspraak te doen over het gemiddeld effect van het opnemen van een mini-job over een periode 

van drie jaar. Hieruit wordt duidelijk dat er geen statistisch significant verschil bestaat in tijd 

doorgebracht in een voltijdse job tussen de treatment en de controlegroep. Dit hangt samen met 

de bevinding dat personen in de eerste groep jaarlijks gemiddeld 90 dagen meer doorbrengen in 

een mini-job en 90 dagen minder in de werkloosheid.6566  

                                                           
60 <www.fdz.iab.de> 
61 Tot de controlevariabelen behoren onder andere: voorafgaande loopbaangeschiedenis (tot 2 jaar voor 
werkloosheid), leeftijd en scholingsgraad...  
62

 De propensity scores worden geschat via een probit model. De matching gebeurt via een variant van de 
nearest neighbor en de caliper methode.  
63 In totaal zijn er 33.005 observaties, waarvan 1275 (908) individuen behoren tot de treatment groep ten 
opzichte van 20.763 (10.059) die behoren tot de controlegroep in respectievelijk West-(Oost)-Duitsland 
64 Personen in de controlegroep die een mini-job opnemen 1 jaar nadat ze werkloos worden, worden niet 
uit de data weggelaten. 
65 Over de beschouwde periode van drie jaar betekent dit dus een vermindering in de werkloosheidsduur 
van gemiddeld negen maanden.  
66 Deze resultaten gelden zowel voor Oost- als voor West-Duitsland. 
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Voor 50-plussers zijn deze resultaten nog iets uitgesprokener.67 Op het vlak van gemiddelde 

maandelijkse inkomsten wordt een significant verschil gevonden. Treated personen verdienen 

gemiddeld 470 (300) euro minder dan personen uit de controlegroep in West-, respectievelijk, 

Oost-Duitsland. Deze discriminatie uit zich opnieuw nadrukkelijker voor 50-plussers.68 Treated 

personen in een voltijdse job verdienen  daarenboven gemiddeld 166 (58) euro minder dan 

individuen uit de controlegroep. Maar, aangezien deze zich ook gemiddeld minder lang in de 

werkloosheid bevinden, zijn hun (gemiddelde) jaarlijkse gecumuleerde inkomsten iets hoger 

dan die van de controlegroep. Op basis van deze resultaten kan dus geen empirisch bewijs 

gevonden worden dat mini-jobs als een opstap kunnen dienen naar een voltijdse baan. 

Tegelijkertijd benadrukken de auteurs dat een mini-job niet noodzakelijk zorgt voor een lock-in 

effect, waarbij mini-jobbers eeuwig 'vast' zitten in dit type contract.  

 

Caliendo, Künn en Uhlendorff (2012) bestudeerden op hun beurt specifiek het effect van het 

opnemen van een mini-job tijdens een periode van werkloosheid. Zoals eerder vermeld in 

paragraaf 4.4.2., is het Duitse werklozen toegestaan om (onbelast) een beperkt bedrag bij te 

verdienen, zonder het recht op een volledige werkloosheidsuitkering te verliezen (Brückmeier 

e.a., 2013). Theoretisch is het moeilijk om uit te maken welk effect dit kan genereren. Enerzijds 

kan het de kans verhogen om (sneller) uit de werkloosheid te geraken aangezien men (in 

beperkte mate) op de arbeidsmarkt actief blijft.69 Potentiële werkgevers kunnen dit oppikken als 

een signaal van motivatie wat de kansen op een vaste, beter verloonde baan zouden kunnen 

verhogen. Tegelijkertijd kan het ervoor zorgen dat extra menselijk kapitaal wordt opgebouwd. 

Anderzijds kan een mini-job ervoor zorgen dat een werkloze net minder actief op zoek gaat naar 

een voltijdse baan waardoor de duur van de werkloosheid alleen maar verlengd wordt. Indien 

een potentiële toekomstige werkgever een mini-job oppikt als een signaal van lage productiviteit 

kan dit de arbeidsmarktkansen eveneens bemoeilijken. 

 

Deze studie maakt gebruik van een willekeurige steekproef van West-Duitse mannen tussen 25 

en 55 jaar die in 2001 werkloos werden.70 Deze personen worden gedurende drie jaar 

opgevolgd. Degene die een mini-job uitoefenen tijdens de duur van hun werkloosheid, behoren 

tot de treated categorie. Gezien de focus van het onderzoek, worden personen met een mini-job, 

die niet tegelijkertijd werkloos zijn, weggelaten uit de data.71  

                                                           
67 Wie in deze groep binnen het jaar na werkloos te worden een mini-job opneemt, brengt - beschouwd 
over een periode van 3 jaar - gemiddeld ongeveer anderhalf jaar minder door in de werkloosheid. 
68 Hier gaat het om een verschil van 750 (300) euro.  
69 Hier geldt nog steeds de grens van maximaal 15 uur per week (Bundesagentur für Arbeit, 2014). 
70 Deze data komen uit de IZA Evaluation Dataset en omvatten een totaal van 24.131 individuen (later 
gereduceerd tot 10.000) 
71 Ook nevenjobbers worden niet mee opgenomen in de studie. 



    

38 
 

Via een timing of events approach wordt vervolgens het effect van een treatment op 

werkloosheidsduur, werkgelegenheidsduur en loon geschat. Deze methode laat toe om naast 

geobserveerde variabelen (zoals leeftijd, scholing, voorafgaande werkervaring...) ook niet-

geobserveerde variabelen in de analyse te betrekken.72 Dit wijkt bijgevolg af van de methode die 

in de twee vorige studies van Freier en Steiner (2007) en Böheim en Weber (2010) gebruikt 

werd en die een conditional independence assumptie maakt. Conditional independence 

veronderstelt dat de keuze om een mini-job op te nemen uitsluitend afhankelijk is van 

geobserveerde variabelen. Niet-geobserveerde variabelen oefenen dus geen invloed uit op de 

kans om tot de treated groep te behoren en hebben (dus) geen effect op de uitkomstvariabele 

(Caliendo en Kopeinig, 2005). Dit is een sterke assumptie. Een verschil in bijvoorbeeld 

motivatie/ambitie (wat niet gemeten kan worden), bij gelijke andere observeerbare kenmerken, 

tussen treated en non-treated individuen, kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat die eersten een 

mini-job opnemen, maar ook sneller aan een voltijdse baan geraken.  

 

Uit de resultaten van Caliendo e.a. (2012) komt het belang naar voor om rekening te houden met 

deze ongeobserveerde kenmerken. Op basis van schattingen waarbij enkel rekening wordt 

gehouden met gekende controlevariabelen, wordt een statistisch significant positief verband 

gevonden tussen het opnemen van een mini-job en de tijd doorgebracht in een voltijdse baan. 

Wanneer wordt gecontroleerd voor ongeobserveerde kenmerken, is dit verband niet meer 

significant verschillend van nul. Anderzijds blijkt dat de treated groep dan wel een kleinere kans 

heeft om, indien ze uiteindelijk een voltijdse baan gevonden hebben, opnieuw werkloos te 

worden. Een mini-job draagt dus op die manier bij aan toekomstige jobstabiliteit.73  

 

Wanneer nauwkeuriger rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen tussen individuen 

(heterogenous treatment effects) blijkt dat mini-jobs voor langdurig werklozen (>12 maanden) 

wél een springplank naar een voltijdse baan kunnen betekenen.  Individuen die na 1 jaar in de 

werkloosheid een mini-job opnemen, hebben gemiddeld meer kans om nadien een normale 

baan te vinden. Dit geldt ook voor personen die een mini-job opnemen in dezelfde sector als hun 

voorgaande job.74 Deze bevindingen doen de auteurs besluiten dat mini-jobs in beperkte mate 

kunnen helpen om de jobkansen van langdurig werklozen te verhogen.  

                                                           
72 Uit de geobserveerde data blijkt dat treated individuen in het algemeen lager geschoold zijn en 

voorafgaand voornamelijk tewerkgesteld waren in de dienstensector.  
73

 Tegelijkertijd blijkt er geen significante loondiscriminatie te bestaan tussen de treated en non-treated 
groep. 
74

 Met 'voorgaande job' wordt de job bedoeld die werd uitgeoefend vlak voor het individu werkloos werd. 
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4.3.3 Samenvatting 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde vormen van laagbetaalde arbeid voor sommige 

groepen op de arbeidsmarkt als een springplank kunnen dienst doen naar een beter verloonde 

baan. Voor (zuivere) mini-jobs zijn de resultaten gemengd. Freier en Steiner (2007) kunnen de 

'stepping stone' hypothese niet bevestigen. Ze vinden wel dat personen die binnen de 9 maanden 

nadat ze werkloos worden een mini-job opnemen, over een periode van 3 jaar gemiddeld 

minder dagen in de werkloosheid doorbrengen. Daartegenover staat dat ze nadien gemiddeld 

minder verdienen in een voltijdse job. Dit onderzoek maakt echter gebruik van propensity score 

matching, waar conditional independence verondersteld wordt. Dit is een sterke assumptie en, 

hoewel de focus van beide onderzoeken verschilt, blijkt uit het onderzoek van Caliendo e.a. 

(2012) dat het opnemen van ongeobserveerde variabelen in de analyse de resultaten 

weldegelijk beïnvloedt. Caliendo e.a. (2012) constateren dat een mini-job vooral voor werklozen 

die na 1 jaar een mini-job opnemen een effectief middel kan zijn om opnieuw een baan te 

vinden. 

4.4 Verdringingseffect? 

Een vaak gehoorde kritiek is dat mini-jobs een substituut vormen voor voltijdse 

arbeidscontracten en deze op die manier verdringen. In paragraaf 4.2.1 werd er al op gewezen 

dat werkgevers mini-jobs kunnen gebruiken als middel om de arbeidskost te drukken. Indien dit 

in grote mate zou gebeuren, dan dreigen mini-jobs het bestaande (sociale) systeem te 

ondermijnen omdat ze voor de overheid minder opbrengsten genereren.75 Het is dus van belang 

dat mini-jobs veeleer een aanvulling vormen op de bestaande werkgelegenheid dan een 

substituut. We onderzoeken deze verdringingshypothese aan de hand van drie studies. 

 

Jacobi en Schaffner (2008) waren de eersten die dieper ingingen op deze hypothese. Ze 

onderscheiden vijf categorieën van werknemers: deeltijds werkenden, voltijds hoog-, midden-en 

laaggeschoolde werknemers en mini-jobbers. Via een dynamisch error correction model van 

arbeidskost, worden vervolgens de own-price en cross-price arbeidsvraagelasticiteiten voor de 

periode 1999Q2-2003Q1 en 2003Q2-2005Q4 (respectievelijk de periode voor en na de mini-

jobhervorming) geschat.76  

                                                           
75

 Merk op dat de sociale zekerheidsbijdrage voor werkgevers in 2006 werd opgetrokken met 5 
procentpunt net omdat gevreesd werd voor deze verdringing.   
76 Deze studie baseert zich op data van het BA-Employment Panel, dat gegevens omtrent werkgelegenheid 
en lonen bijhoudt in 63 industrieën.   
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Aan de hand van deze elasticiteiten wordt de Morishima substitutie-elasticiteit (MSE) berekend. 

Hiermee kan de substitueerbaarheid van mini-jobs, i.e. de toename in mini-jobs ten gevolge van 

een relatieve loonstijging in elk van de andere werknemerscategorieën, worden nagegaan. Het 

totale (geschatte) werkgelegenheidseffect kan vervolgens berekend worden via een simulatie.77  

 

Hieruit blijkt dat  een relatieve loonstijging van 1 procent (in de eerste periode, tussen 1999Q2 

en 2003Q1) voor de categorie van laaggeschoolde werkkrachten vooral leidt tot een stijging van 

de werkgelegenheid in de groep van middengeschoolde werknemers. Er is geen statistisch 

significante toename in het aantal mini-jobbers. Verrassend genoeg leidt eenzelfde loonstijging 

in de categorie van middengeschoolde werknemers wél tot een sterke toename van de 

werkgelegenheid voor mini-jobbers. Uit deze substitutie-elasticiteiten blijkt eveneens dat de 

mini-jobhervorming heeft bijgedragen aan een hogere substitueerbaarheid. Vóór april 2003 zijn 

deze elasticiteiten beduidend lager, zowel in Oost- als in West-Duitsland. Dit wijst erop dat de 

Hartz-hervorming mini-jobs voor werkgevers interessanter heeft gemaakt, door het 

loonkostenvoordeel te vergroten. 

Op basis van deze resultaten wordt weliswaar een 'verdringingseffect' gevonden, maar 

tegelijkertijd blijken de substitutie-elasticiteit van mini-jobbers, in vergelijking met die van alle 

andere werknemerscategorieën, opmerkelijk lager te zijn. Dit wijst erop dat een loonstijging in 

deze groep waarschijnlijk zal leiden tot een sterke inkrimping van de werkgelegenheid ten 

voordele van andere werknemerscategorieën. 

 

Freier en Steiner (2010) voeren een soortgelijk onderzoek, waar op basis van een statische 

(translogaritimische) kostenfunctie Allen substitutie-elasticiteiten geschat worden. Het 

onderzoek verschilt slechts op een aantal punten met het voorgaande. Ten eerste wordt een 

bijkomend onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Midden- en hooggeschoolde 

arbeid vormen daarenboven één gezamenlijke categorie. Daarnaast maken de auteurs een 

onderscheid tussen een 'heads' en een 'hours' specificatie. Dit betekent dat voor alle 16 

categorieën van werknemers werkgelegenheidseffecten van een relatieve loonstijging zowel in 

personen als in (gewerkte) uren wordt uitgedrukt. Hoewel de own-wage en de cross-wage 

elasticiteiten uitgedrukt in een hours specificatie hoger zijn dan degene uitgedrukt in een heads 

specificatie laten ze beiden dezelfde trend zien. Een stijging in het loon van hooggeschoolde full-

time werknemers leidt, zowel in Oost- als in West-Duitsland, tot een verschuiving in de 

werkgelegenheid ten voordele van mini-jobs. Dit resultaat geldt ook voor deeltijds werkende 

vrouwen.  

                                                           
77 Deze simulatie gaat uit van de (zeer sterke) assumptie dat een loonstijging geen enkel effect heeft op de 
totale output.  
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Ook in dit onderzoek blijken de eigenloon-elasticiteiten van mini-jobbers veel hoger te zijn dan 

die van alle andere werknemerscategorieën. Een kleine loonstijging in deze 

werknemerscategorie zorgt bijgevolg voor een sterkere terugdringing van de werkgelegenheid, 

dan eenzelfde loonstijging in een andere werknemerscategorie. 

 

Hogendanner en Stegmeier (2012), tot slot, voeren een analyse uit op bedrijfsniveau. Ze 

onderzoeken, rekening gehouden met een set controlevariabelen, in welke mate het aantal mini-

jobbers binnen een bedrijf de aanwezigheid van voltijdse en deeltijdse banen beïnvloedt. Vooral 

de bedrijfsgrootte blijkt van belang te zijn. In bedrijven met minder dan 100 werknemers 

overheerst het verdringingseffect. Voltijdse of deeltijdse banen worden daar (gemakkelijker) 

ingewisseld voor mini-jobs. In grote bedrijven bestaan mini-jobs en voltijdse banen naast elkaar. 

Een toename van het aantal mini-jobbers heeft hier zelfs een significant positief effect op de 

andere banen binnen de onderneming. 

4.4.1 Samenvatting 

Op basis van deze drie studies wordt de verdringingshypothese bevestigd. Vooral in bedrijven 

met minder dan 100 werknemers blijkt dit het geval te zijn. Een belangrijke nuance is dat een 

relatieve loonstijging in de categorie van mini-jobs de werkgelegenheid binnen deze categorie 

veel meer aantast dan dezelfde loonstijging in elke andere werknemerscategorie. Dit wijst erop 

dat mini-jobs werkgevers een aantrekkelijk loonkostenvoordeel opleveren dat na de Hartz-

hervormingen zelfs is toegenomen. Tot slot tonen zowel de studie van Jacobi en Schaffner als die 

van Freier en Steiner aan dat mini-jobs vooral hooggeschoolde arbeid substitueren. Dit betekent 

concreet dat mini-jobs niet uitsluitend bestaan uit laaggeschoolde arbeid.  

 

4.5 Bijdrage tot Duitse succes 

Het klassieke (West-)Duitse arbeidsmarktmodel, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog vorm 

had gekregen, was vrij egalitair (Eichhorst e.a., 2008). Het kende een dominante rol toe aan een 

aantal industriële sectoren waar de loon- en arbeidsvoorwaarden werden afgesproken die 

nadien ook in andere sectoren werden toegepast (Palier en Thelen, 2010).78 In deze periode was 

de Normalarbeitsverhältnis, voltijdse banen met een hoge graad van sociale bescherming, de 

standaardcontractvorm.  

                                                           
78

 In Duitsland vervulde vooral de metaalsector deze rol. De metaalvakbond IG Metall was de grootste 
vakbond op nationaal vlak en vervulde een leidersrol in de loononderhandelingen. 
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Vanaf het midden van de jaren '70 werd de arbeidsmarkt geconfronteerd met een toenemende 

werkloosheid, als gevolg van de oliecrisis, die zich doorzette in de jaren '80. De betaalbaarheid 

van het sociale systeem kwam hierdoor onder druk. Daarnaast nam ook de vraag naar meer 

flexibiliteit toe, onder andere door de opkomst van de dienstensector en de gestegen 

internationale concurrentie op de wereldmarkt (Eichhorst en Marx, 2011). De overheid 

reageerde door een segment van 'atypische' banen te creëren, met soepelere regels wat betreft 

aanwerving, ontslag en arbeidsvoorwaarden (Palier en Thelen, 2010). Tot het segment van 

atypische banen worden onder andere deeltijds werk, interimarbeid en uitzendarbeid gerekend 

(Garz, 2013). Ook mini-jobs maken uiteraard een belangrijk deel uit van dit segment en geven 

werkgevers de mogelijkheid om flexibel in te spelen op vraagschokken (Pfeiffer, 2005) Vooral 

vanaf de jaren '90 nam het belang van deze banen toe (Eichhorst en Tobsch, 2014). De Hartz-

hervormingen droegen bij tot een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt via een 

deregulering van verschillende types van atypische werkgelegenheid (Jacobi en Kluve, 2006).79  

 

Vaak wordt erop gewezen dat deze deregulering te 'eenzijdig' was. Met andere woorden, dat de 

'kern' van de arbeidsmarkt (de voltijdse banen, ook aangeduid als 'insiders') ervan gevrijwaard 

bleven, wat heeft geleid tot het ontstaan van een duale arbeidsmarkt (Palier en Thelen, 2010). 

Volgens de klassieke definitie betekent een duale arbeidsmarkt een arbeidsmarkt die is 

opgedeeld in twee 'segmenten' met een relatief beperkte mobiliteit tussen de twee (Lindbeck en 

Snower, 2001). Dit secundaire segment staat meer blootgesteld aan conjunctuurschommelingen 

en dient vaak als buffer om vraagschokken op te vangen (Eichhorst en Tobsch, 2014). Het moet 

opgemerkt dat vooral vrouwen en laaggeschoolden het meest vertegenwoordigd zijn in dit 

segment van de arbeidsmarkt (Garz, 2013). Ook langdurig werklozen komen vaak terecht in het 

secundaire segment. Men moet echter voor ogen houden dat tussen deze verschillende 

contracttypes veel variatie bestaat en elk van hen wordt gekenmerkt door uiteenlopende risico's 

die ermee verbonden zijn (Eichhorst en Tobsch, 2014). Zo hebben mini-jobbers een hogere kans 

op een brutoloon onder de lageloondrempel dan deeltijds tewerkgestelde personen, maar 

maken ze in vergelijking minder kans om het volgende jaar werkloos te worden (Brehmer en 

Seifert, 2008) 

 

Palier en Thelen (2010) en Eichhorst en Tobsch (2014) gaan ervan uit dat het groeiende 

segment aan atypische banen geen invloed heeft gehad op de loonvorming en 

arbeidsvoorwaarden van de insiders: "Atypical contracts do not necessarily undermine the 

dominance of standard employment relationships and job quality in this primary segment but 

                                                           
79 Naast de mini-jobhervorming (zie deel 3.1), werd onder andere de regelgeving voor tijdelijke 
contracten versoepeld (Jacobi en Kluve, 2006)  
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rather form a supplementary part of employment in sectors that depend on more flexible and 

maybe cheaper forms of labour" (Eichhorst en Tobsch, 2014, p. 1 ). In deze visie is het succes op 

vlak van jobcreatie de laatste jaren uitsluitend toe te schrijven aan de groei in atypische 

werkgelegenheid. Dit wordt tegengesproken door Eichhorst en Marx (2011). Volgens deze 

auteurs zette de groei in atypische contracten ook de insiders onder druk om loonmatiging en 

flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden te aanvaarden om hun eigen positie op de arbeidsmarkt te 

vrijwaren. Eichhorst en Marx (2011) drukken het als volgt uit: "Given the option to replace 

external by internal adaptability, from a work council perspective, accepting more flexible 

working-time and wage cuts usually appear as the lesser of two evils." (Eichhorst en Marx, 2011, p. 

83) Om deze hypothese te staven wordt gewezen op de toegenomen populariteit van opening 

clauses sinds het midden van de jaren '90. Deze laten toe om op bedrijfsniveau af te wijken van 

de afspraken die vastgelegd worden in de collectieve loononderhandelingen. Dustmann e.a. 

(2014) leggen de oorzaak van het Duitse succes van de laatste jaren op vlak van 

werkgelegenheid net bij deze vorm van loononderhandelingen. Door de loononderhandelingen 

de facto te decentraliseren naar het bedrijfsniveau, kon loonmatiging bekomen worden. De prijs 

die hiervoor betaald werd is een toegenomen loondivergentie (ongelijkheid) in het 

insidersegment (Carlin en Soskice, 2009). Figuur 14 toont aan dat vooral de laagste lonen binnen 

het insidersegment sinds 1990 (reëel) nauwelijks gestegen zijn. De allerlaagste lonen (15de 

percentiel) zijn zelfs in reële termen gedaald vanaf 2000. Dustmann e.a. (2014) voegen daar aan 

toe dat het vooral werknemers in de non-tradable sector die de laatste jaren aan koopkracht 

hebben ingeleverd. Lonen in de verwerkende nijverheid (zelfs die in het 15de percentiel) zijn 

wel toegenomen.  

Figuur 14: Geïndexeerde loongroei in het 15de, 50ste en 85ste percentiel tussen 1990 en 
2008 

 

Bron: overgenomen uit Dustmann e.a. (2014), figuur 2 p. 171 
Noot: De figuur geeft de loonevolutie weer voor voltijds werkzame West-Duitsers tussen 20 en 60 jaar  
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4.6 Algemene Samenvatting 

 

We kunnen besluiten dat een mini-job voor bepaalde categorieën van personen ongetwijfeld 

sociale risico's inhoudt. Zoals figuren 12 en 13 aantonen, zijn de uurlonen die sommige mini-

jobbers krijgen bijzonder laag. Tegelijkertijd mag men niet uit het oog verliezen dat het hebben 

van een mini-job niet automatisch betekent dat men een laag uurloon ontvangt. Een groot deel 

van de mini-jobbers ontvangt weldegelijk een voldoende hoog loon. Dit blijkt vooral het geval te 

zijn voor nevenjobbers. Zij ondervinden in verhouding het meeste voordeel van een mini-jobs 

aangezien ze het loon uit een mini-job kunnen combineren met de inkomsten en sociale 

bescherming uit een andere baan. Via een mini-job subsidieert de staat hun bijverdienste. 

 

De risico's situeren zich vooral bij zuivere mini-jobbers. En ook daar bestaan grote onderlinge 

verschillen. Grofweg vallen vier groepen te onderscheiden die kiezen voor een zuivere mini-job. 

Studenten en gepensioneerden oefenen een mini-job meestal uit als bijverdienste. Dit geldt over 

het algemeen ook voor huisvrouwen, die beperkt willen bijverdienen, zonder een deeltijdse job 

uit te oefenen, omdat ze dan meteen hogere (inkomsten)belastingen moeten betalen. Deze drie 

groepen bevinden zich dan ook meestal in een minder precaire situatie dan degene voor wie een 

mini-job noodzakelijk is om in het levensonderhoud te voorzien. Tot die laatste categorie 

behoren onder andere werklozen, met een mini-job als (beperkte) aanvulling bovenop een 

werkloosheidsuitkering of (laaggeschoolde) alleenstaanden die niet kunnen terugvallen op het 

inkomen van hun partner. Indien deze groep individuen (te) lang afhankelijk is van een mini-job 

kan dit problemen opleveren op latere leeftijd. aangezien slechts beperkte pensioenrechten 

worden opgebouwd.  

 

Ook op het vlak van extra gecreëerde werkgelegenheid is het uiteindelijke resultaat matig. De 

mini-jobhervorming heeft maar weinig extra incentives gegeven om de arbeidsinzet uit te 

breiden. Bovendien lijkt het waarschijnlijk dat het licht positieve participatie-effect volledig 

teniet is gedaan door een negatief-uren effect. In deel 4.3 hebben we daarnaast gevonden dat de 

doorstroommogelijkheden naar een reguliere job beperkt zijn. Enkel langdurig werklozen die na 

1 jaar een mini-job opnemen in aanvulling van een werkloosheidsuitkering, zouden een 

significant hogere kans ondervinden om later een voltijdse baan te vinden. Indirect draagt een 

mini-job wel bij aan toekomstige jobstabiliteit, aangezien ze de kans om in de toekomst opnieuw 

werkloos te worden verkleint.  
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Zoals in deel 4.4 werd uiteengezet, lijkt het er ook op dat mini-jobs bestaande voltijdse of 

deeltijdse werkgelegenheid hebben verdrongen. Dit zou vooral het geval zijn in kleinere 

bedrijven. Mini-jobs hebben op die manier een onrechtstreekse bijdrage geleverd aan de sterke 

werkgelegenheidsgroei door insiders op de arbeidsmarkt onder druk te zetten om loonmatiging 

te aanvaarden.  

 

5 Uitdagingen en Alternatieven 

In België steekt de discussie over mini-jobs regelmatig de kop op. De argumenten die voor- en 

tegenstanders in Duitsland aanhalen, worden hierbij vaak gespiegeld. Vakbonden en linkse 

partijen (Sp.a en Groen) wijzen het idee van mini-jobs of flexibelere arbeidscontracten volledig 

af.80 Zij argumenteren dat een mini-job automatisch leidt tot een mini-loon die de armoede 

(onder werkenden) verhoogt. Werkgevers en liberaal georiënteerde partijen (N-VA, Open VLD) 

lijken dan weer gewonnen voor het idee van vormen van flexibelere arbeid, al pleiten ze niet 

expliciet voor mini-jobs naar Duits model. Open VLD kwam enige tijd geleden met een eigen 

variant voor de dag (flexi-job), dat evenwel opvallende gelijkenissen toont. Hierbij wordt vooral 

het concept van de nevenjob overgenomen. In het voorstel van de flexi-job mogen werknemers 

voor een bedrag van 500 euro onbelast bijverdienen in sectoren zoals de horeca of de bouw. 

Werklozen worden daarbij uitgesloten van deze maatregel.81 

 

Dit voorstel gaat echter voorbij aan het oorspronkelijk objectief van mini-jobs. We hebben 

eerder aangehaald dat de regering Schröder de mini-jobhervorming doorvoerde om 

laaggeschoolden en werklozen (opnieuw) aan het werk te krijgen (Fertig e.a. 2004). Door de 

inkomensgrens van mini-jobs op te trekken (zie deel 3.1) werd gehoopt dat deze groepen 

aangemoedigd zouden worden om een mini-job aan te nemen, met het objectief om later door te 

groeien naar een voltijdse job. Het voorstel rond flexi-jobs richt zich vooral tot degenen die al 

(voltijds of deeltijds) aan de slag zijn, maar nog een bijverdienste zoeken. Dit is net zoals 

nevenjobs een subsidie aan groepen die reeds op de arbeidsmarkt actief zijn. Dit voorstel biedt 

daarentegen geen extra kansen aan bv. laaggeschoolden of langdurig werklozen. In de Belgische 

context nochtans een belangrijk probleem (zie deel 2.2.4) 

 

 

                                                           
80 Uit: 'Met een mini-job kom je niet ver', (24/05/2013), <s-p-a.be> 
81 Uit: 'Vlaanderen Vleugels Geven', programmacongres Open VLD, p. 7 
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In de voorgaande paragrafen hebben we beschreven dat ook (zuivere) mini-jobs nauwelijks in 

hun oorspronkelijke opzet geslaagd zijn. De doorgroeimogelijkheden zijn beperkt, waardoor 

laaggeschoolden weinig kans hebben om door te stromen naar een reguliere baan. De vraag die 

zich vervolgens stelt, is die naar mogelijke alternatieven. In wat volgt, wordt - op basis van 

bestaande literatuur - eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste toekomstige uitdagingen 

voor de Duitse arbeidsmarkt, samen met een aantal mogelijke strategieën om aan deze 

uitdagingen te voldoen. Ook België wordt in deze analyse opgenomen. De 

arbeidsmarktprestaties van beide landen werden eerder al samen besproken in paragraaf 2.2.3 

en 2.2.4.  

 

5.1 Uitdagingen 

 

De belangrijkste toekomstige uitdaging waar Duitsland mee geconfronteerd zal worden, is de 

vergrijzing van zijn bevolking. Volgens voorspellingen van de Ageing Working Group (AWG), die 

door de Europese Commissie in het leven werd geroepen, zal de bevolking in Duitsland tussen 

2010 en 2060 in absolute aantallen met 15.5 miljoen personen krimpen. Tegelijkertijd neemt het 

aandeel van ouderen ten opzichte van de totale bevolking sterk toe. Tegen 2020 is 23.2 % van de 

bevolking al ouder dan 65 in vergelijking met 20.6 % in 2010. Tegen 2030 groeit dit verder aan 

tot 28.4 %. In 2060 is dat al ruim 32 procent. Het groeiend aandeel van ouderen staat tegenover 

een voortdurend krimpende groep van de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die 

moet instaan voor de oplopende vergrijzingkost. In 2020 zal deze beroepsbevolking ten opzichte 

van 10 jaar eerder al met 4.7 % gedaald zijn.  Bij ongewijzigd beleid loopt dit tegen 2030 al op 

tot een daling met 15 procent. Binnen deze beroepsbevolking neemt bovendien het aantal 

ouderen toe. De samenstelling van de beroepsbevolking is op dit moment ingedeeld als volgt: de 

helft bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 30 en 49 jaar, 20 procent zijn jongeren tussen 

20 en 29 en ongeveer 30 procent is ouder dan 50 jaar. Volgens de statistische dienst van de 

Duitse overheid, Destatis, telt die laatste categorie rond 2020 reeds voor 40 procent van de 

beroepsbevolking, een trend die zich in de daarop volgende jaren alleen maar zal doorzetten 

(Destatis, 2009).82  

 

 

                                                           
82

 Veel hangt uiteraard af van de concrete maatregelen omtrent pensioenen en immigratie die in de komende 
jaren genomen worden. 
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De komende vergrijzing stelt ook België voor heel wat uitdagingen. Er wordt voorspeld dat de 

old-age-dependence ratio (het aandeel van 65-plussers ten opzichte van de totale bevolking 

tussen 20 en 64) tussen 2010 en 2060 met 20 procentpunt zou stijgen (AWG, 2012). Dit 

betekent dat (toekomstige) jongere generaties in belangrijke mate zullen moeten instaan voor 

een oplopende vergrijzingskost. Schattingen gaan uit van een extra kost van 8 procentpunt van 

het (geschatte toekomstig) BBP (AWG, 2012). In de Belgische context komt dit bovenop een 

reeds hoge publieke schuld.  

 

Om de toekomstige meerkosten van de vergrijzing op te vangen, zal het daarom noodzakelijk 

zijn om iedereen binnen de bestaande beroepsbevolking (nog) meer te activeren (Caliendo en 

Hogenacker, 2012). In paragraaf 2.2.3 hebben we vastgesteld dat Duitsland erin geslaagd is om 

zijn werkgelegenheidsgraad in personen de voorbije 10 jaar sterk op te trekken. Dit gold in het 

bijzonder voor ouderen, wiens participatiegraad fors is toegenomen. Wat betreft de 

werkgelegenheidsgraad in uren, is er echter nog ruimte voor verbetering, in het bijzonder voor 

ouderen en jongeren (in zo ver zij niet meer studeren). België scoort zwakker dan Duitsland, 

vooral op het vlak van de werkgelegenheidsgraad (zowel in uren als in personen) bij jongeren en 

ouderen. Er werd weliswaar vooruitgang geboekt in vergelijking met 2003, maar de 

werkgelegenheidsgraad in uren voor ouderen lag in 2011 nog steeds 11.5 procentpunt lager dan 

de Duitse.  

 

In dezelfde paragraaf hebben we ook verwezen naar het belang van het behaalde 

opleidingsniveau op de kansen op de arbeidsmarkt. Hooggeschoolden brengen het er in 

verhouding veel beter vanaf dan laag- of middengeschoolden. Vooral wat betreft 

laaggeschoolden is er ruimte voor verbetering. In Duitsland steeg hun participatiegraad de 

laatste 10 jaar weliswaar significant, maar het is de vraag of dit ook duurzame jobs zijn.83 We 

hebben er eerder op gewezen dat mini-jobs slechts beperkte doorgroeimogelijkheden naar een 

voltijdse baan bieden. België is er op zijn beurt de voorbije 10 jaar niet in geslaagd om de 

werkgelegenheidsgraad voor laaggeschoolden op te krikken. Deze bleef anno 2013 hangen op 

een teleurstellende 37.5 procent.  

 

Het lijkt dan ook nuttig om in een volgend deel kort in te gaan op mogelijke beleidsadviezen om 

de werkgelegenheidsgraad voor laaggeschoolden en ouderen in de komende jaren te verhogen.  

 

 

                                                           
83

 Tabel 5 toont dat de toename in de werkgelegenheidsgraad voor laaggeschoolden vooral de laatste vijf 
jaar werd gerealiseerd. Deze steeg tussen 2008 en 2013 met net geen 8 procentpunt. 
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5.2 Alternatieven 

 
In het eerste deel zetten we het model van Van de Kerckhove en Heylen (2013) uiteen. Dit is een 

algemeen evenwichtsmodel, dat toelaat om de invloed van belastingen en overheidsuitgaven op 

de steady state groei en werkgelegenheid na te gaan. We maken gebruik van dit model om een 

aantal beleidsadviezen te formuleren voor Duitsland en België. 

 

Van de Kerckhove en Heylen (2013) bouwen een Overlapping Generations (OLG) model dat vier 

generaties: jongeren (20-34), personen op middelbare leeftijd (35-49), ouderen (50-64) en 

gepensioneerden (65-79), omvat. Dit model probeert groei, werkgelegenheid en de vorming van 

menselijk kapitaal gezamenlijk te verklaren. Individuen beslissen over de hoeveelheid arbeid die 

ze inzetten en, in het geval van jongeren, hoeveel tijd ze investeren in hoger onderwijs. 

Budgettaire componenten, die exogeen door de overheid worden bepaald, beïnvloeden deze 

keuze cruciaal.84 Deze budgettaire elementen omvatten belastingen op arbeid, kapitaal en 

consumptie aan de inkomstenzijde en studiebeurzen, overheidsconsumptie, 

werkloosheidsuitkeringen en productieve uitgaven aan de uitgavenkant. De keuze omtrent 

arbeidsinzet enerzijds en menselijke en fysieke kapitaalvorming binnen deze economie 

anderzijds bepalen uiteindelijk de totale output (en dus groei).  

 

Het model houdt in het bijzonder rekening met individuele verschillen in 'bekwaamheid', i.e. 

mogelijkheid om menselijk kapitaal te verwerven op jonge leeftijd, binnen elke 

leeftijdscategorie. Personen met een lage bekwaamheid zullen volgens het model geen hoger 

onderwijs aanvatten en erven slechts een geringe fractie menselijk kapitaal van de voorgaande 

generatie. Individuen met een gemiddelde en hogere bekwaamheid erven een grotere fractie van 

het menselijk kapitaal van de vorige generatie en besteden daarnaast meer tijd aan hoger 

onderwijs.85 

 

Parameters in het model worden gekalibreerd zodat ze de gemiddelde reële prestaties op vlak 

van werkgelegenheid, groei en scholing voor de periode 1995-2007 voor een set van 13 OESO-

landen (waaronder België en Duitsland) verklaren. Met deze gekalibreerde parameters wordt 

het model vervolgens getest door reële begrotingsvariabelen toe te voegen. Hieruit blijkt dat de 

individuele landenprestaties op vlak van tewerkstelling, groei en scholing voor alle 

                                                           
84

 Deze assumptie wordt gemaakt op basis van eerder werk waarbij werd gevonden dat verschillen in 
werkgelegenheid tussen landen het best kan verklaard worden door verschillen in budgettaire 
componenten (Berger en Heylen, 2011). 
85

 Het aantal individuen per leeftijds- en bekwaamheidsgroep wordt genormaliseerd tot 1.  
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leeftijdscategorieën en bekwaamheidsgroepen relatief goed verklaard kunnen worden. Het 

model is dan ook geschikt om beleidsadviezen te geven. 

 

Gegeven onze focus in deze paragraaf kijken we naar het beleid dat volgens het model de meest 

gunstige werkgelegenheidseffecten heeft voor ouderen en laaggeschoolden. Allereerst blijkt dat 

een lastenverlaging uitsluitend gericht tot ouderen (gecompenseerd door een verhoging van de 

consumptiebelasting) positieve werkgelegenheidseffecten heeft voor beide groepen, maar 

negatieve inwerkt op de welvaart voor de huidige generatie gepensioneerden. Een 

lastenverlaging die louter gericht is tot laagverdieners heeft dan weer positieve gevolgen voor 

hun werkgelegenheid maar gaat gepaard met negatieve welvaartseffecten voor de huidige en 

toekomstige generatie van individuen uit de hogere bekwaamheidsgroep.86 Hogere productieve 

uitgaven (bv. in onderwijs) zijn positief voor de groei en genereren ook positieve 

welvaartseffecten voor de toekomstige generaties van laaggeschoolden (via erven van menselijk 

kapitaal, maar de huidige generaties laaggeschoolden verliezen (beperkt) in termen van 

welvaart. Een combinatie van lastenverlagingen op arbeid voor ouderen én 'laagverdieners' 

slaagt erin om een gunstige effect op de werkgelegenheid binnen de groep van lager 

geschoolden en ouderen te genereren zonder de welvaart van andere groepen aan te tasten. 

Indien de kost van deze lastenverlaging wordt gecompenseerd door een reductie in de 

werkloosheidsuitkeringen van langdurig werklozen (voor alle leeftijdsgroepen), worden de 

werkgelegenheidseffecten verder versterkt.  

 

5.2.1 Duitsland 

Duitsland heeft de voorbije jaren het stelsel van werkloosheidsuitkeringen al sterk ingeperkt. 

Ook de uitkering voor langdurig werklozen (Arbeitslosengeld II) ging daarbij fors naar omlaag 

(zie deel 2.3.1). Duitsland heeft de afgelopen jaren dus alvast een eerste stap gezet. In recente 

beleidsadviezen van internationale instellingen zoals de OESO en de Europese Commissie  wordt 

het land verder aangemaand om in de nabije toekomst maatregelen te nemen om ouderen 

langer aan het werk te houden en de werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden verder op te 

voeren (OESO, 2013b; Europese Commissie, 2014). Ook de transitie van deeltijdse jobs naar 

voltijdse banen moet volgens de Europese Commissie verhoogd worden. Concreet betekent dit 

dat er meer prikkels moeten gegeven worden om werken aantrekkelijker te maken, zodat het 

arbeidsaanbod in uren verder verhoogd wordt.  

                                                           
86

 Een belastingverlaging voor laagverdieners omvat volgens het model alle lage bekwaamheidsgroepen 
samen met de jongere doorsnee bekwaamheidsgroep.  Aangezien dit in de praktijk niet observeerbaar is, 
gebruiken Van de Kerckhove en Heylen 'laagverdieners' (personen met een inkomen kleiner dan 
tweederde van het gemiddeld netto inkomen) als (imperfect) substituut.  
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De beleidsaanbeveling van het model om belastingen op arbeid voor ouderen en laagverdieners 

verder te verlagen lijkt in deze context dan ook relevant. Sommige auteurs pleiten daarnaast ook 

voor hogere productieve uitgaven, zoals investeringen in onderwijs en infrastructuur in de 

nabije toekomst (Kirkegaard, 2014b; The Economist, 2014). Duitsland kent op dat vlak nog een 

significante achterstand in vergelijking met andere landen (Heylen en Buyse, 2012). Volgens het 

model kunnen ook de toekomstige laaggeschoolde generaties hiervan profiteren in termen van 

welvaart, aangezien zij een fractie van het toekomstige (toegenomen) menselijke kapitaal zullen 

erven.  

 

Een laatste aandachtspunt betreft de invoering van een nationaal minimumloon van 8.5 

euro/uur vanaf 2015. Studies die de gevolgen van deze invoering ex-ante nagingen, zoals Müller 

en Steiner (2013), vonden sterk negatieve effecten op de werkgelegenheid van lagere 

inkomensgroepen.87 Vooral mini-jobbers zouden de gevolgen van de invoering van een 

minimumloon ondervinden, gezien de sterke substitueerbaarheid van dit type jobs (deel 4.4). 

200.000 van de ongeveer 500.000 geschatte banen die zouden sneuvelen zijn zuivere mini-jobs. 

Het verdient dan ook nadere opvolging om ervoor te zorgen dat mogelijk negatieve effecten van 

de invoering van een minimumloon op werkgelegenheid, vooral voor de laagste 

inkomensgroepen, worden gecompenseerd (Arni e.a., 2014). 

 

 

5.2.2 België 

 

In België wordt in het maatschappelijk debat reeds geruime tijd gesproken over de noodzaak 

aan lastenverlagingen. Meestal gaat het dan om lineaire lastenverlaging voor bedrijven. Zoals het 

OLG-model vooropstelt, is het echter beter om enkel te focussen op specifieke doelgroepen en 

vooral in te spelen op het arbeidsaanbod. Ook in België zou de focus moeten gaan naar 

laaggeschoolden en ouderen om voor hen werken aantrekkelijker te maken. Deze 

belastingsverlagingen op arbeid kunnen gefinancierd worden door de uitkering voor langdurige 

werklozen te verlagen.88  

 

 

 

 

                                                           
87

 Hierbij werd evenwel enkel rekening gehouden met een negatief effect op de arbeidsvraag. Eventuele 
positieve effecten op het arbeidsaanbod werden niet in rekening genomen.  
88

 Deze werd in het recente verleden al degressiever gemaakt (NBB, 2013).  
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Een studie van Breemeersch en Konings (2013), die het werkgelegenheidseffect van een 

loonlastenverlaging voor werkgevers van 1 procent van de totale bruto-loonmassa in de private 

sector berekende, kan alvast richtinggevend zijn om de grootorde van deze maatregel na te gaan. 

Indien deze loonlastenverlaging voor 25 procent gaat naar laaggeschoolde arbeid wordt een 

werkgelegenheidseffect gevonden voor laaggeschoolden tussen 5260 en 6600 personen op 

korte termijn en 7900 en 11200 personen op middellange termijn (3 à 5 jaar).89  

 

  

                                                           
89

 Hierbij wordt uitgegaan dat elke wijziging in de arbeidsvraag automatisch leidt tot een extra arbeidsplaats. 
De aanbodelasticiteit van laaggeschoolden wordt oneindig verondersteld. Tevens wordt verondersteld dat de 
bruto-lonen na de lastenverlaging constant blijven, i.e. dat de loonlastenverlagingen voor werkgevers niet 
resulteren in extra looneisen van werknemers.  
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6 Conclusie 

De opmerkelijke prestaties die Duitsland de laatste 10 jaar op vlak van groei en 

werkgelegenheid kon voorleggen, deed vele landen binnen de Europese Unie jaloers toekijken.  

Al snel werd gezocht naar de oorzaken van dit Duits succes. Hierbij sprongen de Hartz-

hervormingen, die tussen 2003 en 2005 werden doorgevoerd, speciaal in het oog. Een belangrijk 

element van deze Hartz-hervormingen was de aanpassing van het stelsel van mini-jobs. Deze 

hervorming werd met doorgevoerd met het doel om laaggeschoolden en werklozen via een 

flexibele baan extra kansen te bieden op de arbeidsmarkt.  

 

Deze Masterproef had als onderzoeksopzet het belang van deze mini-jobs op de Duitse 

arbeidsmarkt te onderzoeken en de vaak gehoorde kritieken of opgeworpen hypotheses 

omtrent mini-jobs te testen op hun empirische relevantie. Dit gebeurde aan de hand van een 

extensief literatuuroverzicht.  

 

Op basis van onze resultaten kunnen we besluiten dat mini-jobs voor verschillende categorieën 

van werknemers binnen dit stelsel potentieel grote sociale risico's inhouden. In vele gevallen 

zijn de uurlonen die mini-jobbers ontvangen bijzonder laag, hoewel er in principe niet mag 

gediscrimineerd worden met een voltijds tewerkgestelde werknemer. Misbruik lijkt in vele 

gevallen echter inherent aan deze vorm van werkgelegenheid. Tegelijkertijd mag men niet uit 

het oog verliezen, dat wat opgaat voor een groot deel van de mini-jobbers, niet opgaat voor alle 

mini-jobbers. Dit blijkt vooral het geval te zijn voor de aparte categorie van nevenjobbers, die een 

mini-job combineren met een andere baan. De risico's situeren zich vooral bij zuivere mini-

jobbers, voor wie een mini-job de enige bron is van inkomen uit arbeid. Personen binnen deze 

groep die (te) lang afhankelijk zijn van een mini-job ondervinden de grootste risico's, aangezien 

slechts beperkte pensioenrechten worden opgebouwd. 

  

Daarnaast hebben we gevonden dat de mini-jobhervorming zelf niet heeft bijgedragen tot een 

hogere arbeidsinzet (in uren) in de economie. Het licht positieve participatie-effect, werd 

volledig teniet gedaan door een negatief-uren effect. Op basis van substitutie-elasticiteiten kon 

ook worden vastgesteld dat mini-jobs ten koste gingen van bestaande voltijdse en deeltijdse 

werkgelegenheid. Dit zou vooral het geval zijn in kleinere bedrijven. Mini-jobs hebben op die 

manier wel een onrechtstreekse bijdrage geleverd aan de sterke werkgelegenheidsgroei door 

insiders op de arbeidsmarkt onder druk te zetten om loonmatiging te aanvaarden.  
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Met betrekking tot de vraag of mini-jobs positief kunnen bijdragen aan de toekomstige 

arbeidsmarktkansen van werknemers binnen dit stelsel, vonden we een eerder dubbelzinnig - 

veeleer negatief - resultaat. De doorstroommogelijkheden naar een reguliere job lijken beperkt. 

Enkel langdurig werklozen die na 1 jaar een mini-job opnemen in aanvulling van een 

werkloosheidsuitkering, zouden een significant hogere kans ondervinden om later een voltijdse 

baan te vinden. Anderzijds verkleint een mini-job de kans om in de toekomst opnieuw werkloos 

te worden, wat bijdraagt aan de toekomstige jobstabiliteit.  

 

Gezien de teleurstellende resultaten van mini-jobs in verband met duurzame jobcreatie voor 

laaggeschoolden en werklozen en sociale bescherming bestond het tweede deel van deze 

Masterproef erin om te zoeken naar mogelijke alternatieven om de tewerkstellingsgraad onder 

laaggeschoolden (en ouderen) op te krikken. Op basis van een algemeen evenwichtsmodel dat 

groei, werkgelegenheid en de vorming van menselijk kapitaal in één kader probeert te 

verklaren, werd getracht om mogelijk toekomstig beleidsadvies aan te reiken. Hieruit bleek dat 

een combinatie van belastingsverlagingen op arbeid voor ouderen en laagverdieners erin slaagt 

om een gunstige effect op de werkgelegenheid binnen deze groepen te genereren zonder de 

welvaart van andere groepen aan te tasten. De kost van deze maatregel kan gefinancierd worden 

door de uitkeringen voor langdurig werklozen te verlagen, hetgeen het werkgelegenheidseffect 

verder versterkt. 

 

Als concreet beleidsadvies aan Duitsland en België pleiten we dan ook, op basis van de 

resultaten van dat model, om in de richting te gaan van lagere belastingen op arbeid voor 

ouderen en laagverdieners. Mini-jobs zijn echter al lang ingeburgerd op de Duitse arbeidsmarkt, 

het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat ze in de nabije toekomst zullen verdwijnen. Daarom is 

verder wetenschappelijk onderzoek nodig om na te gaan hoe het huidig mini-jobsysteem 

hervormd kan worden om dit beleidsadvies in de praktijk om te zetten
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ANNEX 
 
Tabel A.1.: werkloosheidsgraad 15 jaar en ouder uitgesplitst per regio (%) 

Oost-Duitsland 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Berlijn 15,3 14,4 15,1 15,6 18,0 19,1 19,2 18,7 16,3 15,1 13,7 13,2 11,9 10,6 10,6 

Brandenburg 15,8 16,3 16,9 16,9 18,3 19,2 18,1 16,5 13,8 11,5 11,3 10,0 8,8 8,3 7,4 

Mecklenburg-Vorpommern 18,2 16,4 18,5 19,1 20,2 22,1 21,3 19,2 17,4 14,6 13,9 12,4 10,2 10,8 10,1 

Sachsen-Anhalt 20,8 20,2 19,9 19,2 19,9 22,4 20,3 17,8 15,7 14,6 13,7 11,4 10,4 9,5 9,0 

Thüringen 14,5 13,5 13,9 15,1 16,3 16,3 17,1 15,6 13,7 10,6 10,7 8,6 7,6 7,2 6,0 

Sachsen 16,0 16,1 17,0 17,8 17,8 19,4 18,7 16,6 14,4 12,9 12,5 11,3 9,4 8,2 7,9 

West-Duitsland 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Baden-Württemberg 5,4 4,1 3,7 4,4 5,7 6,6 7,0 6,3 4,9 4,2 5,1 4,8 3,6 3,4 3,4 

Bayern 5,0 4,0 3,8 4,5 6,1 6,8 7,0 6,5 5,3 4,2 5,1 4,4 3,3 3,2 3,1 

Bremen 11,5 10,0 8,7 10,0 11,4 14,6 16,5 14,4 11,9 9,5 9,1 8,1 7,9 6,7 7,2 

Hamburg 8,6 7,8 7,0 8,2 9,6 10,6 10,4 9,8 8,9 7,1 7,2 7,1 5,4 5,4 4,8 

Hessen 7,3 5,8 5,5 5,9 7,1 7,9 8,4 8,1 7,3 6,4 6,4 5,9 4,7 4,7 4,4 

Niedersachsen 7,4 6,6 6,4 7,2 8,5 9,5 10,4 9,7 7,9 7,1 6,9 6,5 5,6 5,0 5,0 

Nordrhein-Westfalen 7,5 6,5 6,0 7,2 8,8 9,5 10,4 9,8 8,3 7,4 7,8 7,5 6,4 5,9 6,0 

Rheinland-Pfalz 6,1 5,8 5,0 5,6 6,3 7,0 8,7 8,0 6,0 5,6 6,0 5,5 4,8 4,0 4,1 

Saarland 7,2 7,3 5,9 7,6 8,3 8,7 10,8 9,5 7,3 7,1 8,4 7,0 6,0 6,4 6,2 

Schleswig-Holstein 7,7 6,4 6,4 7,6 8,6 9,7 10,2 9,0 7,9 6,8 7,3 6,8 5,9 5,1 5,0 
 Bron: Eurostat, code: lfst_r_lfu3rt 
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Tabel A.2. : Werkgelegenheidsgraad in personen (15-64 jaar), uitgesplitst per regio (%) 

Oost-Duitsland 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Berlijn 60,2 60,4 60,2 60,1 58,0 57,9 58,9 60,0 62,4 62,9 64,9 65,6 66,9 68,0 68,2 

Brandenburg 62,7 61,9 61,3 61,9 61,5 61,6 63,2 66,1 69,0 71,2 71,8 73,0 74,2 73,8 74,5 

Mecklenburg-Vorpommern 61,0 62,0 59,8 58,9 58,6 57,3 61,1 63,6 65,5 68,5 69,2 70,6 71,3 70,4 70,5 

Sachsen-Anhalt 59,5 59,0 59,4 59,5 59,8 58,3 60,7 63,6 66,0 67,9 69,1 71,3 72,9 72,4 73,3 

Thüringen 64,8 65,0 63,7 62,5 62,1 62,3 62,8 65,6 68,5 70,7 71,2 73,5 74,7 74,6 75,3 

Sachsen 63,7 62,6 62,2 61,0 61,5 60,4 62,8 65,1 67,7 70,0 70,3 71,9 73,4 73,6 74,3 

West-Duitsland 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Baden-Württemberg 68,6 69,4 69,9 69,9 69,8 69,4 70,8 71,8 73,8 75,1 73,5 74,0 75,5 75,7 76,4 

Bayern 70,1 70,4 71,4 70,7 69,8 69,5 70,8 72,1 73,3 75,0 73,8 74,6 76,0 76,5 77,1 

Bremen 59,8 61,4 61,9 60,7 61,9 59,2 59,5 61,6 64,5 64,7 64,3 65,8 66,7 67,9 67,1 

Hamburg 65,8 66,0 66,9 64,9 64,9 64,3 67,0 68,3 69,7 70,9 71,1 71,6 73,4 73,4 73,7 

Hessen 65,8 66,9 67,9 67,5 66,9 66,3 67,7 69,1 70,1 71,1 70,8 71,3 73,1 73,1 73,6 

Niedersachsen 63,9 64,4 65,0 64,6 64,3 63,2 65,0 66,1 68,2 69,1 69,3 70,2 71,9 72,3 73,0 

Nordrhein-Westfalen 61,9 62,8 63,5 63,2 62,5 61,8 63,7 65,2 66,8 67,9 67,4 67,7 69,2 69,5 69,6 

Rheinland-Pfalz 65,0 66,0 66,4 67,0 66,8 64,9 67,4 69,1 71,3 72,1 71,2 72,1 72,7 73,3 73,8 

Saarland 60,9 61,0 61,6 61,9 60,6 61,9 62,6 64,2 66,3 67,9 66,5 67,2 68,1 68,7 69,5 

Schleswig-Holstein 65,7 66,8 66,6 65,8 67,2 65,8 67,2 68,8 70,2 71,4 70,6 71,2 72,6 73,5 73,5 
Bron: Eurostat, code lfst_r_lfe2emprt 

 
 


