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Vivaldi schrapt meer dan 5.000 federale banen tegen 2024

1. Berekening van het aantal jobs dat verdwijnt in 2021

Het Rekenhof1 bezorgde ons de evolutie van de federale budgetten voor personeelskosten in 2020 
en 2021 (zie tabel 1). Men kan zien dat de uitgaven met € 46 miljoen zullen dalen. Als we ervan 
uitgaan dat de gemiddelde personeelskosten per werknemer 61.000 euro2 zijn, kunnen we besluiten 
dat er in 2021  760 overheidsbanen verloren zullen gaan.

Tabel 1 - Aantal verloren banen in 2021

Personeelsuitgaven 2020 2021 Verschil

Autoriteitscel € 5.793.152.000 € 5.752.161.000 € -40.991.000

Sociale Cel € 190.593.000 € 193.090.000 € 2.497.000

Economische Cel € 207.759.000 € 199.888.000 € -7.871.000

TOTAAL € 6.191.504.000 € 6.145.139.000 € -46.365.000

Loonkosten per ambtenaar € 61.000 

Aantal verloren banen in 2021 -760

De autoriteitscel is samengesteld uit de dotaties (afdeling 01), de FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister (afdeling 02), Strategie en Ondersteuning - met uitzondering van de voorzieningen 
(afdeling 06), Justitie (afdeling 12), Binnenlandse Zaken (afdeling 13), Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (afdeling 14), Financiën - met uitzondering 
van de rente op de overheidsschuld (afdeling 18), onafhankelijke instanties (afdeling 07), alsook het
ministerie van Defensie (afdeling 16), de Federale Politie en de Geïntegreerde Werking (afdeling 
17) en de Regie der Gebouwen (afdeling 19).

De sociale cel omvat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (afdeling 23), Sociale 
Zekerheid (afdeling 24), Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (afdeling 
25) en de FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (afdeling 
44).

De economische cel omvat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (afdeling 23), 
Sociale Zekerheid (afdeling 24), Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
(afdeling 25) en de FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 
(afdeling 44).

1 Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 
2021, november 2020, blz. 51 .

2 Personeelsbegroting 2020 gedeeld door het aantal ambtenaren 2020 (projectie op basis van de FOD 
Financiën).
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2. Berekening van het aantal jobs dat verdwijnt in 2024

Uit het aantal banen dat in 2021 verdwijnt, kunnen we afleiden hoeveel banen er in 2024 verloren 
gaan.

De berekening heeft twee componenten:

1. De vaste inspanning omvat de jaarlijkse verlagingen van de overheidsuitgaven (FOD-POD-
ION-OISZ) : 150 miljoen in 2021, 300 miljoen in 2022, 450 miljoen in 2023 en 600 miljoen
in 2024. Het recurrente bedrag aan besparingen in 2024 is dus vier keer zo hoog als in 2021. 
Ervan uitgaande dat het aandeel met betrekking tot de personeelsuitgaven constant blijft, 
wordt het aantal verloren gegane banen met vier vermenigvuldigd, d.w.z. 760 x 4 = 3.040.

2. De variabele inspanning wordt toegevoegd aan de vaste inspanning vanaf 2022. Deze 
inspanning is afhankelijk van de economische situatie, maar, zo stelt de regering, "op basis 
van de huidige simulaties wordt uitgegaan van een jaarlijkse variabele inspanning van 0,2% 
van het bbp".3 Dat betekent dus 0,2% in 2022, 0,4% in 2023 en 0,6% in 2024. We kunnen 
dus afleiden dat de totale vaste inspanning in 2024 0,8% van het bbp zal zijn. Dus de 
variabele inspanning zal 75% van de vaste inspanning in dat jaar vertegenwoordigen. Door 
deze verhouding toe te passen op het aantal verloren gegane banen bereiken we het aantal 
van 3.040 x 75% = 2.280 verloren banen.

Dit leidt tot een totaal banenverlies van 5.320 in 2024 (zie tabel 2).

Tabel 2 - Aantal verloren banen in 2024

Aantal verloren banen in 2021 -760

Aantal verloren banen in 2024 - vast deel -3.040

Aantal verloren banen in 2024 - variabel deel -2.280

Aantal verloren banen in 2024 - TOTAAL -5.320

3. Een ongerechtvaardigde kaalslag van de openbare werkgelegenheid

"Het is ongehoord dat een regering waarin vier van de zeven partijen zichzelf links noemen, besluit 
om 5.000 federale overheidsbanen te schrappen. Dat is de trieste realiteit die achter deze begroting 
schuilgaat”, zegt Raoul Hedebouw, PVDA-woordvoerder. “Paul Magnette beloofde le retour du 
cœur, een terugkeer naar het hart, maar deze kaalslag van openbare werkgelegenheid is even zwaar 
als twee keer de sluiting van Caterpillar. Alleen is in dit geval de Staat de werkgever. Ik zie geen 
terugkeer van het hart, maar wel die van de Zweedse coalitie." 

“En het is niet enkel een kwestie van banenverlies. De openbare diensten worden hiermee 
uitgekleed. Voor de minder bedeelden zijn die, samen met de sociale zekerheid, cruciaal. De covid-
crisis toont net aan dat deze diensten de enige serieuze hulp zijn bij een ramp zoals de pandemie die
nu over het land raast”, voegt Hedebouw toe.

3 Begroting 2021, Toelichting, blz. 11.
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Jobs zoals deze die nu verloren gaan, spijzen de kas van de sociale zekerheid. Ze creëren 
koopkracht. Ze spelen een bewezen rol bij het herstel van de economie, in tegenstelling tot de giften
aan de grote bedrijven, die enkel de CEO’s en aandeelhouders helpen. Als banen scheppen de 
sleutel tot herstel is, is banen schrappen een bedreiging voor het herstel, of het nu gaat om jobs in de
privé of in de publieke sector. 
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