
Aanbevelingen
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verkiezingen van 2019

EEN ACTIE VAN PASAR, EEN SOCIAAL-CULTURELE ORGANISATIE DIE IJVERT VOOR NETTO VRIJE TIJD.

‘‘Ieder mens heeft recht op rust en op 
vrije tijd, inzonderheid op een redelijke 

beperking van de arbeidsduur en op 
periodisch betaald verlof’.’ 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 24.
10 december 1948
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Binnenkort zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen en elk van deze beleidsniveaus heeft 
bevoegdheden of draagt bij aan de manier waarop de samenleving omgaat met vrije tijd. 

John Maynard Keynes, Brits econoom en grondlegger van de Keynesiaanse economie, voorspelde dat de 
mens in 2030 nog maar vijftien uur per week of drie uur per dag zou werken en de rest van zijn tijd 
ontspannen. Tegelijk zou de levensstandaard in het Westen verviervoudigen. De levensstandaard is 
inderdaad fors gestegen. Maar van een vrijetijdsrevolutie is geen spoor te bekennen. Integendeel, onze job 
domineert ons leven als nooit tevoren. Druk, druk, druk is het credo. Vrije tijd staat meer dan ooit onder 
druk. Mensen geven steeds vaker aan te kampen met een tijdsprobleem. 

'86 % van de bevraagden heeft te weinig vrije tijd. 21 % heeft onvoldoende tijd om werk, gezin 
en vrije tijd te combineren, 30,5 % heeft onvoldoende vrije tijd waarin niets moet en 43 % 
geeft aan onvoldoende vrije tijd te hebben voor vrijwilligerswerk en sociaal engagement. Als 
we specifiek naar de cijfers van voltijds werkenden kijken, verhoogt het aandeel dat 
onvoldoende tijd heeft om werk, gezin en vrije tijd te combineren tot 42 %. 57 % van de 
voltijds werkenden geeft aan onvoldoende vrije tijd te hebben waarin niets moet en 70 % 
heeft te weinig tijd voor vrijwilligerswerk en sociaal engagement.'

 Vrijetijdsbarometer Pasar (2018)

Een bewijs dat de problematiek van de tijdsdruk niet uit de lucht geplukt is, vinden we ook in de gevolgen 
die zich op steeds grotere schaal tonen. Bijvoorbeeld: steeds meer mensen gaan minder werken om de 
zorg voor kinderen en het huishouden gecombineerd te krijgen. Vaak zijn het vrouwen die deze rol 
opnemen. Het aantal burn-outs en langdurig zieken is aanzienlijk. Steeds meer mensen presteren 
overwerk (vaak onbetaald) en kinderen geven aan te weinig kwalitatieve tijd te kunnen doorbrengen met 
hun ouders.

Oplossingen voor de geschetste problemen worden massaal op persoonlijk vlak gezocht. Maar er is meer 
nodig. Daarom ijvert Pasar voor een samenleving die vrije tijd en het recht op vrije tijd centraal zet. Een 
samenleving die voorkomt dat een tekort aan vrije tijd wordt weggezet als een ‘onbelangrijk en 
ondergeschikt’ persoonlijk probleem.

Om dat te kunnen realiseren, moet er samengewerkt worden tussen verschillende 
beleidsdomeinen. De departementen Volksgezondheid, Sociale Zaken en Werk hebben 
hiervoor op federaal niveau een grote verantwoordelijkheid. Op Vlaams niveau ligt er werk op 
de plank voor beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid, Werk, Jeugd en Media. Zet vrije 
tijd voorop in beleidskeuzes en zorg voor een grensoverschrijdend vrijetijdsbeleid. 

Het regionale, federale en Europese niveau beschikken elk over hefbomen om tijdsmaatregelen 
te nemen. We vragen dat volksvertegenwoordigers en parlementsleden zich inzetten voor 
meer en kwalitatievere netto vrije tijd en dat de beleidsmakers in de verschillende 
parlementen hun verantwoordelijkheid opnemen door bestuursakkoorden af te spreken.

Om onze aanbevelingen kracht bij te zetten organiseren we samen met partners de Week van de 
Tijd van 4 tot 12 mei 2019. Meer informatie: www.pakjetijd.be/WeekvandeTijd 

Over vrije tijd vandaag

›

›
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Pasar buigt zich als vrijetijdsorganisatie over hoe het in de samenleving gesteld is met de vrije tijd. Daarbij 
valt op dat het begrip ‘vrije tijd’ voor beleidsmakers, werkgevers, middenveldorganisaties, individuen ... 
telkens iets anders betekent. Om ervoor te zorgen dat alle partijen elkaar verstaan en met dezelfde maten 
en gewichten meten, is het belangrijk dat we eenzelfde begrippenkader gebruiken. 

De termen bruto en netto worden reeds veelvuldig gebruikt in de samenleving bv. bij lonen en gewichten. 
Vandaar ook de keuze om vrije tijd te beschrijven aan de hand van deze opdeling. Vrije tijd in de ruimste 
zin van het woord is de tijd die we niet aan het werk zijn. We omschrijven dit als bruto vrije tijd. Deze bruto 
vrije tijd delen we op in semi-vrije tijd en netto vrije tijd.

Semi-vrije tijd is de tijd die nodig is voor het bevredigen van de basisbehoeften zoals eten, drinken, slapen 
en het verrichten van huishoudelijke, administratieve en zorgtaken. Dingen die we in onze vrije tijd doen, 
maar die ons relatief weinig keuze laten. Netto vrije tijd is de tijd die overblijft nadat aan al deze ‘verplichte’ 
taken is voldaan. Netto vrije tijd is dat deel van de vrije tijd waarover ieder mens effectief vrij kan 
beschikken, om hem te besteden aan wat hij of zij zelf wil.

We vragen aan het beleid om het begrippenkader rond vrije tijd op alle niveaus te erkennen 
en voortaan te gebruiken in alle beleidsmaatregelen en -teksten die over vrije tijd gaan.

AANBEVELING 1

Erken en gebruik het begrip 
‘netto vrije tijd’
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Iedereen heeft recht op netto vrije tijd

De sociale ongelijkheid in onze samenleving breidt zich ook uit naar de netto vrije tijd. Netto vrije tijd wordt 
duur en ontwikkelt zich steeds meer tot een schaars goed, een instrument van ongelijkheid.

'Een vrijwillige vermindering van de arbeidsduur gaat samen met een verminderd inkomen. 
Naast het omgekeerde herverdelingseffect (degenen met een groter inkomen genieten 
meer van deze compensatie), betekent het vooral dat minder werken en je tijd pakken iets 
dreigt te zijn voor de gegoeden.'

Stan De Spiegelaere, De herontdekking van de tijd

Het beleid moet verder inzetten op het wegwerken van drempels voor netto vrije tijd. Maar 
moet er ook over waken dat allerlei maatregelen om minder te werken niet enkel voor beter 
gegoeden een zegen zijn. Er zijn beleidsmaatregelen nodig die vrije tijd als basisrecht voor 
iedereen veilig stellen en versterken en die voorkomen dat vrije tijd wordt weggezet als 
een ‘onbelangrijke en ondergeschikte’ persoonlijke waarde, want iedereen heeft recht op 
voldoende netto vrije tijd.

'Als we aan vakantie denken, denken we aan een actieve invulling. Maar ook niet-actieven 
willen er weleens uit. Dat leidde in het verleden tot de vrijstelling van beschikbaarheid 
gedurende vier weken voor werklozen. (...) Er zijn veel redenen om op deze lijn door te gaan. 
Zeker vanuit het oogpunt van armoedebestrijding.'

Marc Leemans, De herontdekking van de tijd

Wetenschappelijk onderbouwd vrijetijdsbeleid

Om een evidence-based vrijetijdsbeleid te ontwikkelen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Onderzoek 
dat kennis verzamelt over de vrijetijdssituatie in onze samenleving, over hoe andere overheden omgaan 
met vrijetijdsbeleid en wat alternatieve modellen zijn om meer netto vrije tijd mogelijk te maken voor 
burgers.

‘Investeer in onderzoek. Welke alternatieven kunnen we allemaal bedenken? We mogen, als 
een van de rijkste regio’s van de wereld, niet achteroverleunen? Of speelt hier de wet van de 
remmende voorsprong?’

 Steven Van Wolputte, De herontdekking van de tijd

AANBEVELING 2

Ontwikkel een wetenschappelijk 
onderbouwd vrijetijdsbeleid 
met aandacht voor netto vrije tijd 
voor iedereen

›
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Het is de taak van de overheid om te investeren in kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek. 
Zo wordt er in de lokale vrijetijdsmonitor onderzocht welke budgetten worden uitgegeven aan 
vrije tijd. Maar verdere gegevens over hoe burgers dit ervaren en aan welke maatregelen zij 
nood hebben op het vlak van vrije tijd ontbreken. Voorzie daarom een uitbreiding van deze 
monitor of ander bijkomend onderzoek.

Daarnaast vragen we ook een budget te voorzien om andere actoren (werkgevers, lokale 
overheden, organisaties ...) te stimuleren om experimenten rond netto vrije tijd op te zetten.

Halt aan het efficiëntiedenken in de netto vrije tijd

We zien dat de netto vrije tijd in onze samenleving steeds meer verdwijnt. Zo gaan nieuwe beleids-
maatregelen omtrent tijdsbesteding steeds over flexibiliteit en efficiëntie in functie van economische 
winst. Langere periodes van vrije tijd zijn niet meer mogelijk door de afschaffing van tijdskrediet zonder 
motief. De hoeveelheid vrije tijd wordt ingekort doordat werknemers steeds meer vrijwillige overuren 
presteren. De kwaliteit van de vrije tijd daalt doordat hij wordt versnipperd als gevolg van meer (gedwongen) 
deeltijds werk en flexibilisering van arbeidstijden. En de kwaliteit van de vrije tijd wordt ook aangetast 
doordat mensen steeds minder samen hun vrije tijd kunnen doorbrengen als gevolg van de uitbreiding 
van nachtarbeid en arbeid op zondag.

Het economisch denken vanuit winstoogmerk zet zich door in de vrije tijd. Zo wordt het idee gecreëerd dat 
burgers hun vrije tijd zo efficiënt mogelijk vol moeten plannen met activiteiten die de samenleving zoveel 
mogelijk winst opleveren. Netto vrije tijd als de tijd waarin je niets ‘moet’ doen wordt steeds meer 
beschouwd als zin- of nutteloos. Het gevolg is dat veel actuele beleidsmaatregelen de druk opvoeren om 
de netto vrije tijd zo winstgevend mogelijk in te vullen en zo de netto vrije tijd tot een instrument maken 
om doelen te realiseren die buiten de vrije tijd liggen. 

'We moeten af van de gewoonte om alles en iedereen een waarderingscijfer te geven op 
grond van zijn of haar economische waarde. Dat kan op korte termijn lucratief lijken, maar 
op lange termijn krijgen we de rekening gepresenteerd.'

Luc Van Gorp, De herontdekking van de tijd

Daarom vragen wij om rekening te houden met het effect dat beleidsmaatregelen hebben 
op de hoeveelheid en de kwaliteit van de netto vrije tijd. Bovendien ijveren wij voor nieuwe 
beleidsmaatregelen die een kader creëren voor een vrijetijdsbeleid dat niet vertrekt 
vanuit efficiëntie, maar vanuit de kwaliteit van de netto vrije tijd. Ontwikkel ten slotte een 
vrijetijdsdenken dat burgers aanmoedigt hun vrije tijd in te vullen naar eigen keuze.

›

›

›



AANBEVELINGEN PASAR 2019 

7

3AANBEVELING 3

Creëer mogelijkheden 
voor meer verlofdagen

Verhoog het aantal vakantiedagen

In België hebben werknemers momenteel recht op twintig vakantiedagen en tien feestdagen, maar dat is 
voor een wezenlijk aandeel van de burgers niet voldoende.

'37 % van de werkende respondenten geeft aan dat ze nood hebben aan veertig of meer 
verlofdagen per jaar.'

Vrijetijdsbarometer Pasar

Als we vergelijken met de andere landen in West-Europa ligt het aantal vakantiedagen in België laag, zo 
blijkt uit onderzoek van het Nederlandse adviesbureau Mercer. België staat met dertig vrije dagen (twintig 
vakantiedagen en tien feestdagen) op de op drie na laatste plaats. Op de eerste plaats staat Finland met 
een totaal van negenendertig vakantiedagen per jaar. Een inhaalbeweging dringt zich op.

Om de arbeidsduur op jaarbasis collectief te verkorten vragen wij om het officiële aantal 
vakantiedagen uit te breiden van twintig naar drieëntwintig en het officiële aantal feestdagen 
uit te breiden van tien naar twaalf (zie verder).

Voorzie twee extra vlottende feestdagen

De officiële jaarkalender met feest- en verlofdagen is in België historisch gegroeid, waardoor officiële 
verlofdagen meestal te maken hebben met rooms-katholieke hoogdagen. Nochtans is België vandaag de 
dag uitgegroeid tot een superdiverse migratiesamenleving met burgers die deelnemen aan een hele 
verscheidenheid van erkende en niet-erkende religies en levensbeschouwingen. Die religies en 
levensbeschouwingen hebben elk een eigen kalender met belangrijke feest- en herdenkingsdagen, die 
niet noodzakelijk samenvallen met de officiële, op het rooms-katholieke geloof gebaseerde, feestdagen.

Daardoor heeft een aanzienlijk deel van de Belgische burgers, die een religie of levensbeschouwing 
aanhangen die anders is dan het rooms-katholieke geloof, niet de mogelijkheid om een officiële feestdag 
op te nemen om belangrijke feesten uit de eigen religie of levensbeschouwing te vieren. Terwijl het kunnen 
vieren van een feestdag binnen de eigen traditie nochtans het gevoel versterkt volwaardig deel uit te 
maken van de samenleving en aldus bijdraagt tot integratie. 

Daarom bundelen we de krachten met expertenorganisatie Orbit en vragen wij om het aantal 
feestdagen uit te breiden van tien naar twaalf en om deze twee extra feestdagen vlottend te 
maken. Dat wil zeggen dat ze kunnen opgenomen worden op een dag naar keuze. Op die manier 
hebben ook niet-christelijke werknemers de mogelijkheid om hun levensbeschouwelijke of 
religieuze feestdagen te vieren.

›

›
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Loopbaansparen gewikt en gewogen

'27 % van de deeltijds werkenden en 19 % van de voltijds werkenden hebben een voorkeur 
voor een flexibel verlofsysteem, waarin het aantal verlofdagen in de loopbaan varieert 
naargelang de behoefte.'

Vrijetijdsbarometer Pasar

Loopbaansparen, zoals opgenomen in de wet werkbaar en wendbaar werk, biedt werknemers de mogelijk-
heid om vakantiedagen op te sparen voor later gebruik. Zo krijgt de werknemer de kans om zelf een 
gedeelte van zijn loopbaan te sturen en adempauzes in te bouwen wanneer nodig.

Maar doorstaat het systeem de gender-, generatie- en gelijkheidstoets (zie verder)? Hebben werknemers 
effectief het gevoel hierdoor meer vrije tijd te hebben in de drukke periode van het leven? Kan elke 
werknemer het zich veroorloven om gebruik te maken van het systeem, gezien zijn levenssituatie? Heeft 
het opsparen van verlof geen negatieve invloed op de gezondheid van de werknemer? Is het systeem 
toepasbaar in alle sectoren en voor alle types werknemers?

Om op deze vragen een antwoord te geven dient het systeem van loopbaansparen uitgebreid 
geëvalueerd te worden. Zo nodig dient het aangepast te worden zodat het daadwerkelijk aan 
alle werknemers een mogelijkheid biedt om de werktijd tijdens de loopbaan te sturen naar 
eigen behoeften.

Gender-, generatie- en gelijkheidstoets

We treden het ACV bij in een oplijsting van bezorgdheden die meegenomen dienen te worden in elk debat 
over meer verlofdagen. De gendertoets gaat na of een systeem voor meer verlofdagen voldoende recht 
doet aan vrouwen. De generatietoets zorgt ervoor dat bij elk voorstel voor meer verlofdagen nagegaan 
wordt of er voldoende recht wordt gedaan aan de jongere werknemers. De gelijkheidstoets ten slotte gaat 
in elk voorstel voor meer verlofdagen na of alle werknemers, ongeacht achtergrond, het zich kunnen 
veroorloven om van het systeem gebruik te maken.

Wij vragen dat nieuwe maatregelen omtrent het aantal vrije dagen steeds de gender-, 
generatie- en gelijkheidstoets moeten doorstaan vooraleer ze toegepast worden. 

›

›
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4AANBEVELING 4

Zorg ervoor dat de samenleving 
collectieve vrije tijd behoudt

Maatregelen die meer koopzondagen mogelijk willen maken vertrekken vanuit het idee dat tijd flexibel en 
efficiënt gebruikt moet worden in functie van de economie. Maar de gevolgen daarvan voor onze vrije tijd 
en voor onze gezamenlijke rustmomenten zijn rampzalig. We verliezen als samenleving steeds meer de 
waarde van tijd als collectief gegeven. Tijd om samen dingen te doen met je gezin, vrienden, familie ... Het 
wordt hoe langer hoe moeilijker om een gezamenlijk moment van vrije tijd te vinden. 

'Bijna 90 % van de bevraagden geeft aan dat ze nood hebben aan minstens twee zondagen 
per maand die echt vrij zijn van alle verplichtingen. 34 % van de voltijds werkenden en 20 % 
van de deeltijds werkenden heeft minder vrije zondagen dan gewenst.' 

Vrijetijdsbarometer Pasar

Collectieve vrije tijd zoals zon- en feestdagen hebben in onze tijd een nieuwe betekenis gekregen. Het zijn 
de gemeenschappelijke accudagen, de dagen waarop we de tijd nemen om samen op te laden, om te 
verpozen en de alledaagse bezigheden te vergeten. Een gezamenlijke vrije dag komt ook tegemoet aan de 
kwaliteit van het samenleven. Het biedt mogelijkheden voor een rijk gemeenschapsleven waarin nood is 
aan feesten en rusten in een vast ritme. Heel veel vrijwilligerswerk vindt plaats op zondag en het is de 
hoogdag voor het verenigingsleven.

Beleidsmaatregelen die bijdragen aan de afschaffing van de collectieve vrije tijd beschadigen 
de samenleving onomkeerbaar en moeten gestopt of zo mogelijk teruggedraaid worden. 
Nieuwe beleidsmaatregelen zijn nodig om het werk zo te organiseren dat collectieve vrije 
momenten behouden blijven.

›
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Mensen hebben zeer dichtbij ruimte nodig om tot rust te komen en vrije tijd te beleven. Die ruimtes om 
vrije tijd te beleven hebben volgende kenmerken: de ruimtes floreren, ze zijn groen en ze bieden de 
mogelijkheid om rust en stilte te ervaren. Daarom zetten we kracht bij volgende aanbevelingen van 
expertenorganisaties: Toerisme Vlaanderen, Natuurpunt, Bos+, Trage Wegen en Waerbeke.

Florerende omgeving

De omgevingen waarin burgers hun vrije tijd kunnen doorbrengen moeten florerende plekken zijn. Dit zijn 
omgevingen waar een goede balans heerst tussen bewoners, bezoekers en ondernemers. In florerende 
omgevingen zien alle stakeholders erop toe dat ze zorg dragen voor de plek waar ze wonen, werken, 
ondernemen, die ze bezoeken en dat ze eveneens zorg dragen voor de gemeenschap op die plek. Het 
vrijetijdstoerisme dat kan ontstaan op die plekken mag de draagkracht van de gemeenschap en de plek 
zelf niet overschrijden.

Daarom vragen we een kader te creëren voor een nieuwe benadering van (vrijetijds)toerisme 
dat niet louter vertrekt vanuit economische principes en dat stopt met het succes van toerisme 
te meten aan de hand van groeicijfers. Stimuleer lokale overheden om burgers en organisaties 
te betrekken bij het toeristisch beleid. Creëer mogelijkheden voor participatief medegebruik. 
Zorg ervoor dat vrijetijdstoerisme kan bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en erfgoed. 

Groene omgeving

De omgeving waarin burgers hun vrije tijd kunnen doorbrengen moet groen zijn. Want voldoende groene 
ruimte in de buurt heeft een positieve invloed op welzijn en gezondheid. Bovendien zorgt groen voor 
minder stress, bespaart het in de zorgkosten en biedt het speelruimte voor opgroeiende kinderen. 

Voer daarom een norm in van 20 m2 publiek toegankelijk groen per inwoner op wijkniveau. 
Dit is een veelgebruikte groennorm in het buitenland. Creëer ook een kader voor natuurinclusief 
ontwerpen zodat bij het ontwikkelen van onze stedelijke ruimte en gebouwen, meteen 
rekening wordt gehouden met de natuur die er thuishoort. 

5AANBEVELING 5

Creëer fl orerende en groene 
rust-omgevingen waarin burgers 
hun netto vrije tijd kunnen 
 doorbrengen

›

›
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Rust- en stiltegebieden

De omgeving waarin burgers hun vrije tijd kunnen doorbrengen moet stilte en rust bieden, want stilte en 
rust geven de nodige ruimte voor verdieping, vertraging en ontmoeting in een maatschappij die gericht is 
op drukte en versnelling.

Daarom vragen wij de uitbreiding en bescherming van het aantal stiltegebieden in Vlaanderen, 
België en daarbuiten. Stiltegebieden zijn unieke gebieden waar de nood tot bescherming 
voortvloeit uit de eigenschappen stilte en rust. Stilte betekent hier niet de totale afwezigheid 
van geluid maar wel een aangenaam geheel van natuurlijke geluiden. Een stiltegebied is dus 
een gebied met een goede natuurlijke akoestische kwaliteit, aldus het Departement Omgeving 
(luik leefmilieu, natuur en energie).

Pasar vzw is een erkende sociaal-culturele organisatie die ernaar streeft om alle mensen de kans te 
bieden om netto vrije tijd te beleven die hen toelaat om te genieten, en die hen verrijkt en gelukkiger 
maakt. Om dit te bereiken zetten we in op het vrijwaren, creëren en organiseren van netto vrije tijd door: 
te ijveren voor beslissingen binnen de samenleving die deze netto vrije tijd mogelijk maken, mensen 
bewust te maken van hun netto vrije tijd en mensen te helpen bij het invullen van deze netto vrije tijd.

Over Pasar

Pasar vzw 
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
Tel. 02 246 36 46
info@pasar.be
www.pakjetijd.be
facebook.com/pakjetijd

Gedelegeerd bestuur: 
Michel Vandendriessche
michel.vandendriessche@pasar.be
Tel. 02 246 36 58

Beleidsmedewerker:
Aagje Frederickx
Aagje.Frederickx@pasar.be
tel. 02 246 36 52


