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 INLEIDING

De huidige armoedemaatstaven vertellen ons niet wat gezinnen in een specifieke 
context minimaal nodig hebben aan goederen en diensten om volwaardig aan de 
samenleving te kunnen deelnemen. Zowel in het veld als bij beleidsmakers dringt 
zich dan ook sinds geruime tijd de vraag op naar een concrete, transparante en empi-
risch onderbouwde maatstaf die kan worden gebruikt om daarover een beredeneerd 
oordeel te vellen. Referentiebudgetten zijn hiervoor uitermate geschikt (Goedemé, 
Storms en Van den Bosch, 2014; Storms en Bogaerts, 2012; Storms, Goedemé, Van 
den Bosch en Devuyst, 2013). Gestoeld op een theoretisch raamwerk over maat-
schappelijke participatie en de hiervoor noodzakelijk te vervullen menselijke be-
hoeften illustreren ze welke goederen en diensten mensen minimaal nodig hebben 
om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Beleidsmakers, maat-
schappelijk werkers, juristen en arbeidsrechters kunnen deze referentiebudgetten 
gebruiken als benchmark om leefsituaties te toetsen aan de menselijke waardigheid.

Referentiebudgetten bestaan uit geprijsde korven van noodzakelijke goederen en 
diensten (Storms, 2012; Storms en Van den Bosch, 2009). Ze worden opgemaakt 
door experts uit verschillende domeinen die zich zoveel mogelijk baseren op weten-
schappelijke kennis en bestaande richtlijnen in onze samenleving. De aanvaardbaar-
heid, haalbaarheid en volledigheid van de korven wordt getoetst in groepsgesprek-
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ken met gewone burgers. Referentiebudgetten reflecteren een financiële ondergrens 
van wat gezonde, goed geïnformeerde burgers, die zorgvuldig met hun budget 
omgaan, minimaal nodig hebben voor een levenstandaard die hun toelaat deel te 
nemen aan en bij te dragen tot de samenleving. In 2009 ontwikkelden Storms en 
Van den Bosch (2009) de eerste referentiebudgetten in België voor het jaar 2008. 
Vandaag zijn deze referentiebudgetten volledig geüpdatet naar 2013, waarbij zowel 
de prijzen als de inhoud van de korven grondig zijn herzien.

In deze studie, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS), 
evalueren we de doeltreffendheid van de minimuminkomens van de sociale zeker-
heid in Vlaanderen anno 2013 aan de hand van de geüpdatete referentiebudgetten. 
Het artikel kan worden opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt beschre-
ven hoe de update in zijn werk is gegaan en wordt de hoogte van de geüpdatete 
referentiebudgetten weergegeven voor verschillende typegezinnen. Hierbij bekijken 
we ook de stijging van de referentiebudgetten ten opzichte van het jaar 2008 en 
de achterliggende verklaringen. Vervolgens bestuderen we in een tweede luik de 
doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 2013 aan de hand 
van een vergelijking van de hoogte van de minimuminkomens met de hoogte van 
de referentiebudgetten. We geven hier ook een antwoord op de vraag in hoeverre 
het uitputten van de rechten op allerhande sociale voordelen deze doeltreffendheid 
kan verhogen. Nadien brengen we de evolutie van de doeltreffendheid van de mini-
muminkomensbescherming tussen 2008 en 2013 in kaart en plaatsen we dit tegen 
de achtergrond van het gevoerde beleid in deze periode. Ten slotte sluiten we af met 
enkele conclusies en beleidsaanbevelingen.

1. DE METHODE VAN UPDATE VAN DE REFERENTIEBUDGETTEN EN DE SIMULATIE VAN DE 
 NETTO BESCHIKBARE INKOMENS

In een eerste fase zijn de referentiebudgetten, ontwikkeld voor het jaar 2008, vol-
ledig geactualiseerd naar het jaar 2013. Dit houdt in dat alle goederen en diensten 
opnieuw werden geprijsd. Omwille van de specifieke samenstelling van de korven 
en omdat we op zoek zijn naar minimale prijzen, kunnen we immers geen gebruik 
maken van bestaande prijsindexen (Storms et al., 2013). Tevens werd ook de in-
houd van de korven aangepast aan de veranderde samenleving. Om dit te realiseren 
werden de korven voeding, gezondheid, persoonlijke verzorging en huisvesting op-
nieuw geëvalueerd door experts op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis en 
veranderde wettelijke bepalingen of richtlijnen in de samenleving, zoals nieuwe voe-
dingsrichtlijnen of veranderingen in het gezondheidsbeleid. Een belangrijke veran-
dering sinds 2013 is de opname van een normatief budget voor de minimale kosten 
van energie en water (Deschutter en Storms, 2014). In 2008 werkten we hiervoor 
nog met gemiddelde uitgaven, zoals gemeten in surveyonderzoek.
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Bovendien organiseerden we, verspreid over verschillende Vlaamse steden, in de 
periode december 2013 - maart 2014, negen focusgroepen met in totaal 65 deelne-
mers. Deze werden samengesteld uit deelnemers met een gelijkaardige gezinssitua-
tie, maar met verschillende sociaal-economische achtergrondkenmerken. Voor elke 
focusgroep werden 5 tot 10 deelnemers gerekruteerd via intermediaire personen en 
organisaties zoals verenigingen waar armen het woord nemen en OCMW’s. Via 
deze groepsdiscussies onderzochten we of de inhoud van de korven vijf jaar later 
nog steeds als accuraat, aanvaardbaar en realistisch kan worden beschouwd. Verder 
gingen we na in welke mate de onderliggende assumpties met betrekking tot de 
leefomstandigheden en veronderstelde competenties van de typegezinnen afwijken 
van reële leefsituaties, in het bijzonder deze van lage inkomensgezinnen. Het con-
textualiseren van de referentiebudgetten is uitermate belangrijk wanneer zij worden 
gebruikt in de hulpverleningspraktijk of in het wetenschappelijk onderzoek om leef-
situaties te beoordelen op het vlak van de menselijke waardigheid.

Na advies van experts en gewone burgers werden de geüpdatete budgetten opnieuw 
geprijsd in juni 2013. In totaal werden volledig nieuwe budgetten berekend voor 21 
typegezinnen: alleenstaanden en koppels zonder kinderen en eenouder- en tweeouder- 
gezinnen met een of twee kinderen, waarbij het onderwijsniveau van de kinderen 
varieert van voorschools, kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en 
hoger onderwijs. Bij dit laatste typegezin maken we nog een onderscheid tussen 
pendel- en kotstudenten. De referentiebudgetten werden opgesteld voor gezin-
nen met volwassen gezinsleden op actieve leeftijd en voor 65-plussers. Ten slotte 
maakten we voor de gezinsleden op beroepsactieve leeftijd nog een onderscheid 
naar tewerkstellingssituatie. We berekenden namelijk budgetten voor werkenden 
en niet-werkenden.

In een tweede luik van deze bijdrage worden de geüpdatete referentiebudgetten ge-
bruikt als toetssteen om de hoogte van het netto gezinsinkomen te evalueren voor 
gezinnen die recht hebben op een leefloon, een minimumwerkloosheidsuitkering, 
een minimuminvaliditeitsuitkering, een minimumloon en een inkomensgarantie 
uitkering voor ouderen (IGO). Het beschikbare netto-inkomen van de desbetref-
fende typegezinnen werd berekend aan de hand van het simulatie-instrument MO-
TYFF (Vandelannoote, Frans en Hufkens, 2014). MOTYFF (MOdelling TYpical 
Families in Flanders) is een standaardsimulatiemodel dat het netto beschikbare ge-
zinsinkomen berekent voor een individu of een door de gebruiker zelf samengesteld 
gezin. Het model berekent hoeveel belastingen en socialezekerheidsbijdragen het 
gezin moet betalen, op welke kindgerelateerde uitkeringen (kinderbijslag en stu-
dietoelagen) de verschillende gezinnen recht hebben en wat uiteindelijk het netto 
beschikbare gezinsinkomen zal zijn.
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We beoordelen de adequaatheid van de minimuminkomensbescherming voor twee 
verschillende huisvestingssituaties. Voor de private huur werd de huisvestingskost 
berekend op basis van de Vlaamse Woonsurvey. We berekenden het mediane huur-
bedrag dat in 2013 voor kwaliteitsvolle huurwoningen in Vlaanderen moest wor-
den betaald (Heylen en Storms, 2015). De hoogte van de sociale huur werd op 
twee manieren berekend. Enerzijds op basis van administratieve data, waar we voor 
gezinnen van verschillende omvang en samenstelling de mediane, reëel betaalde so-
ciale huur berekenden. Anderzijds op basis van de reglementering zoals vermeld in 
het kaderbesluit sociale huur van de Vlaamse regering (2007). Dit besluit volgend, 
namen we de werkelijk betaalde sociale huurprijzen mee voor de berekening van de 
referentiebudgetten voor gezinnen met een bepaald minimuminkomen.

2. REFERENTIEBUDGETTEN ANNO 2013

In figuur 1 tonen we de totale maandbedragen, opgedeeld naar de verschillende 
korven, voor 21 typegezinnen op actieve leeftijd die niet werkzaam zijn en die een 
woning huren op de private of sociale huurmarkt. Het totale referentiebudget be-
draagt 1.218 EUR per maand voor een niet-tewerkgestelde alleenstaande vrouw die 
haar woning huurt op de private huisvestingsmarkt. Opvallend is het grote aandeel 
van de vaste (onvermijdbare) kosten, die ongeveer de helft uitmaken van het totale 
budget. De kost voor huisvesting zorgt voor de grootste hap uit het noodzakelijke 
budget van gezinnen, voornamelijk wanneer zij een woning huren op de private 
huurmarkt. Wanneer gezinnen hun woning huren op de sociale huurmarkt zien 
we dat de referentiebudgetten voor alle gezinstypes gemiddeld met een vijfde dalen. 
Voeding blijkt de tweede belangrijkste uitgavenpost voor gezinnen. Voor deze korf 
gelden in tegenstelling tot huisvesting weinig schaalvoordelen, waardoor de meer-
kosten van extra gezinsleden hoog oplopen.
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Wanneer we aan de hand van de referentiebudgetten de meerkost van een kind 
berekenen, zien we in onderstaande figuur duidelijk hoe de kosten sterk stijgen naar-
mate het kind ouder wordt. Vooral studenten zorgen voor een sterke stijging van de 
noodzakelijke uitgaven. Drukken we de kosten van kinderen uit in verhouding tot 
het noodzakelijke inkomen van gezinnen zonder kinderen (niet-werkenden, huur-
ders in de private huisvestingssector), dan bedraagt de minimumkost van kinderen 
van eerste rang 19% voor kinderen jonger dan drie (geen kinderopvangkosten), 
22% voor kinderen tussen drie tot vijf jaar oud, 31% voor kinderen van lagere 
schoolleeftijd, 43% voor adolescenten en 50% resp. 79% voor hogeschoolstuden-
ten die pendelen of op kot zitten. Behalve de leeftijd is ook de rang van het kind in 
het gezin bepalend voor de kostprijs. De minderkost voor het tweede kind situeert 
zich hoofdzakelijk in de vaste kosten, tenminste indien slaapkamers worden gedeeld 
door jonge kinderen of oudere kinderen van hetzelfde geslacht.

FIGUUR 2: DE KOST VAN HET EERSTE KIND IN EEN EENOUDERGEZIN, UITGEDRUKT IN MAAND-
BEDRAGEN IN EUR, JAAR 2013
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Het effect van tewerkstelling op de hoogte van het noodzakelijke inkomen is klei-
ner dan het effect van bijkomende gezinslast, hoewel ingeval van jonge kinderen 
de kinderopvangkosten een duidelijke verhoging van het referentiebudget met zich 
meebrengen. In tegenstelling tot 2008, toen de referentiebudgetten voor gepensio-
neerden zich 2 tot 4% onder deze voor niet-werkende gezinnen op actieve leeftijd 
situeerden, zorgt de opname van een computer met internetaansluiting ervoor dat 
zij nu ongeveer op eenzelfde niveau liggen.

Wat het onderzoek naar de contextualisering van de referentiebudgetten betreft, is 
het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat referentiebudgetten een ondergrens 
beogen. Ze geven weer welk budget minimaal nodig is voor mensen die in een 
goede gezondheid verkeren, voldoende geïnformeerd zijn en beschikken over de 
noodzakelijke competenties om economisch met hun budget te kunnen omgaan. 
Dit impliceert dat wanneer aan een of meer van deze voorwaarden niet is voldaan, 
de financiële tekorten nog verder oplopen. Uit onderzoek (Commission on Social 
Determinants of Health, 2008; Mackenbach, 2006; Wilkinson en Marmot, 2003; 
Willems, 2005) blijkt evenwel dat lage-inkomensgezinnen vaak niet beantwoorden 
aan de assumpties van de referentiebudgetten, zoals een goede gezondheid. Ver-
der getuigden mensen in armoede die deelnamen aan de focusgroepgesprekken, 
dat ook voldoende toegang krijgen tot publieke voorzieningen zoals onderwijs, ge-
zondheidszorg en kinderopvang voor hen niet altijd vanzelfsprekend is. Behalve een 
ontoereikend minimuminkomen zijn er voor kwetsbare groepen in de samenleving 
dus nog vele andere drempels die moeten worden weggenomen.

3. DE STIJGING VAN DE REFERENTIEBUDGETTEN TUSSEN 2008 EN 2013

Over de periode 2008-2013 stegen de referentiebudgetten gemiddeld met 15%, 
wat hoger is dan de algemene prijsstijging van 9% en lager dan de stijging met 19% 
van de Europese armoedelijn. De stijging van deze laatste weerspiegelt de evolutie 
van het mediane inkomen in 2007-2012. Achter de gemiddelde stijging van de 
referentiebudgetten gaan grote verschillen schuil in de toename voor de afzonderlij-
ke typegezinnen. Vooral voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen is er een 
scherpe stijging van de referentiebudgetten zichtbaar. Huisvesting speelt hierin een 
belangrijke rol. De huurprijzen voor kwaliteitsvolle woningen op de private huisves-
tingsmarkt zijn tussen 2008 en 2013 sterk gestegen (+22%), in het bijzonder voor 
eenslaapkamerwoningen (+36%). De sociale huur is gemiddeld met de helft naar 
boven gegaan, maar dit is te verklaren door de veranderde berekeningswijze: in 2013 
kijken we immers naar de reële socialehuurprijzen, waartoe we in 2008 geen toegang 
hadden. Toen rekenden we met de minimale socialehuurprijzen, die een stuk lager 
liggen. Een tweede belangrijke verklaring voor de gestegen sociale huur (vooral bij 
grote gezinnen)  is het in aanmerking nemen van de patrimoniumwaarde bij de 
berekening van de huur.
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Andere korven die een opvallende prijsstijging kennen tussen 2008 en 2013 zijn: 
gezonde voeding (14%), veilige kindertijd (16%), onderhouden van sociale relaties 
(16%), ontspanning (32%) en mobiliteit (99%). De relatief sterke stijging van de kos-
ten voor gezonde voeding is deels te verklaren vanuit aangepaste richtlijnen, waardoor 
voor bepaalde producten zoals aardappelen, graan en smeervetten grotere hoeveelhe-
den zijn opgenomen. Maar het grootste deel (10% van de 14%) wordt veroorzaakt 
door prijsstijgingen. Zo is bijvoorbeeld de prijs van verse groenten sterk gestegen.

De scherpe prijsstijgingen voor de korven veilige kindertijd, onderhouden van rela-
ties en ontspanning moet worden toegeschreven aan de sterk gestegen prijzen voor 
activiteiten buitenshuis (onder andere lidmaatschap van een vereniging, kostprijs van 
een daguitstap of de jaarlijkse vakantie). Maar ook de prijzen van enkele vaste kosten, 
zoals het televisie- en internetabonnement en de kosten voor een identiteitskaart of 
vuilniszakken, zijn de hoogte in gegaan. Bovendien hebben argumenten uit de focus-
groepen ervoor gezorgd dat we de minimale hoeveelheid om uit eten te gaan hebben 
verdubbeld. Vanuit hun diverse sociale achtergronden beargumenteerden de deelne-
mers de noodzaak om een keer per maand uit eten te kunnen gaan of een maaltijd 
af te halen. Tot slot zien we een zeer sterke stijging van de minimale kosten voor 
mobiliteit. Dit komt omdat we in 2013 een maandelijks budget (38 EUR/maand) 
inrekenden voor autodelen. Uit focusgroepen kwam de noodzaak naar voren om af 
en toe een auto te kunnen gebruiken. Verder zien we dat, in tegenstelling tot 2008, 
het autodelen anno 2013 ruim verspreid is in Vlaanderen.

Korven die een prijsdaling kenden of minder snel stegen dan de algemene prijs-
stijging, zijn kledij (-7%), energie (-3%) en gezondheid en persoonlijke verzorging 
(+7%). De daling van de kledingkorf moet worden toegeschreven aan de beslissing 
om een reductie van 10% door te voeren. Op deze manier houden we rekening met 
solden of de aankoop van tweedehandskledij, wat volgens deelnemers in focusgroe-
pen een steeds groter en sociaal aanvaardbaar aanbod kent. Bovendien blijken de 
prijzen voor kleding niet of nauwelijks te zijn gestegen tussen 2008 en 2013. De 
lichte daling van de energiekosten is te verklaren door de reeds aangegeven keuze om 
voor 2013 een normatief energiebudget te berekenen (Deschutter en Storms, 2014). 
In werkelijkheid zijn de mediane energieprijzen in die periode gestegen met 5%. Tot 
slot zien we dat de sterke stijging van de kosten voor een hospitalisatieverzekering en 
(in mindere mate) voor arts en geneesmiddelen wordt gecompenseerd door beperkte 
prijsstijgingen van de producten voor persoonlijke hygiëne in de korf gezondheid en 
persoonlijke verzorging. Ook enkele veranderingen in het gezondheidsbeleid beïn-
vloeden de noodzakelijke gezondheidskosten. Voorbeelden zijn de gratis HPV-vac-
cinatie en de volledige terugbetaling van de pil of Mirena-spiraal voor tienermeisjes.

We kunnen besluiten dat de referentiebudgetten sterk zijn gestegen tussen 2008 en 
2013, maar dat er grote variaties zijn in de evoluties van de verschillende korven. 
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Vooral de vaste kosten voor huishuur, verzekeringen, televisie en internetabonne-
menten en burgerverplichtingen, maar ook de gestegen prijzen van de variabele of 
leefkosten voor activiteiten buitenshuis, verenigingen, mobiliteit en voeding zijn 
verantwoordelijk voor de algemene scherpere stijging van de referentiebudgetten 
ten opzichte van de prijsindex. Bovendien vertegenwoordigen deze kosten (in het 
bijzonder deze voor huishuur en voeding) in de referentiebudgetten een veel groter 
aandeel dan in de index. Bovendien hebben ook veranderingen in richtlijnen, socia-
le normen en initiatieven alsook de verzameling van bijkomende argumenten uit de 
focusgroepen gezorgd voor nog een kleine extra stijging van enkele korven zoals voe-
ding, gezondheid, onderhouden van relaties, ontspanning, rust en mobiliteit. Deze 
wijzigingen verklaren echter maar 2,6% van de totale stijging, terwijl het grootste 
deel (12,4%) moet worden verklaard door prijsstijgingen. Bovendien verschillen 
het aandeel en de stijging van de korven ook tussen de verschillende typegezinnen.

4. DE DOELTREFFENDHEID VAN DE MINIMUMINKOMENSBESCHERMING IN KAART GEBRACHT

Wanneer we de hoogte van de referentiebudgetten vergelijken met de hoogte van 
de minimuminkomens en op die manier de doeltreffendheid van de minimumin-
komensbescherming in beeld brengen, dan stellen we vast dat anno 2013 de meeste 
minima niet volstaan om menswaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Bovenstaande grafiek toont aan dat een leefloon of een minimumwerkloosheidsuit-
kering voor bijna alle typegezinnen tekort schiet. Voor leefloongerechtigden loopt 
het tekort op van 192 EUR per maand voor een alleenstaande met twee jonge kinde-
ren tot 899 EUR per maand voor een koppel met twee oudere kinderen. Een koppel 
met een student die op kot zit is er het slechtst aan toe met een tekort van 936 EUR 
per maand. De netto inkomens voor gezinnen met één minimumwerkloosheidsuit-
kering verschillen nauwelijks van het leefloon. De minimuminvaliditeitsuitkering 
lijkt op het eerste zicht iets doeltreffender, maar blijkt uiteindelijk enkel voldoende 
hoog te liggen voor eenoudergezinnen met jonge kinderen. Dit moet bovendien 
worden genuanceerd, aangezien we er bij het opstellen van de referentiebudgetten 
van uitgaan dat de leden uit de typegezinnen in een goede gezondheid verkeren. We 
nemen de extra kosten die gepaard gaan met een bepaalde ziekte of handicap dan 
ook niet mee.

Als we de situatie bekijken (figuur 4) waarbij één partner is tewerkgesteld aan een 
minimumloon is het netto-inkomen enkel voor gezinnen zonder kinderen en al-
leenstaanden met zeer jonge kinderen voldoende om volwaardig aan de maatschap-
pij te kunnen participeren. Het tekort is vooral groot voor gezinnen met oudere 
kinderen. Als tweede oefening hebben we de referentiebudgetten berekend voor het 
geval werkenden een auto nodig hebben om zich te kunnen verplaatsen van en naar 
het werk. Om dit budget te bepalen vervingen we de kostprijs van het openbaar 
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FIGUUR 3: DE DOELTREFFENDHEID VAN DE MINIMUMINKOMENSBESCHERMING VOOR 
NIET-WERKENDE GEZINNEN (HUURDER OP DE PRIVATE OF SOCIALE HUURMARKT), UITGEDRUKT 
IN MAANDBEDRAGEN IN EUR, JAAR 2013

Referentiebudget, niet-werkend,
huurder privésector

Referentiebudget, niet-werkend,
huurder sociale sector

Referentiebudget, niet-werkend,
huurder sociale sector
(invaliditeitsuitkering)

Leefloon

Minimumwerkloosheidsuitkering

Minimuminvaliditeitsuitkering
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vervoer en het maandelijkse gebruik van autodelen door de totale kostprijs van een 
kleine tweedehands auto waarmee 10 000 km per jaar wordt gereden. Door de au-
tokosten mee in rekening te nemen, stijgen de referentiebudgetten gemiddeld met 
134 EUR per maand. In dat geval zien we dat de minimumlonen voor geen enkel 
gezinstype meer volstaan.

FIGUUR 4: DE DOELTREFFENDHEID VAN DE MINIMUMINKOMENSBESCHERMING VOOR WER-
KENDE GEZINNEN (HUURDER OP DE PRIVATE OF SOCIALE HUURMARKT), UITGEDRUKT IN 
MAANDBEDRAGEN IN EUR, JAAR 2013

Referentiebudget, werkend,
huurder privésector
Referentiebudget, werkend,
huurder privésector + AUTO

Referentiebudget, werkend,
huurder sociale sector
Minimumloon
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Ten slotte vergelijken we ook de hoogte van de referentiebudgetten voor een al-
leenstaande oudere of een bejaard koppel met een inkomensgarantie-uitkering voor 
ouderen. Uit onderstaande grafiek kunnen we besluiten dat de IGO inadequaat is 
voor ouderen wanneer ze hun woning huren in de private sector.

FIGUUR 5: DE DOELTREFFENDHEID VAN DE MINIMUMINKOMENSBESCHERMING VOOR GEPEN-
SIONEERDEN (HUURDER OP DE PRIVATE OF SOCIALE HUURMARKT), UITGEDRUKT IN MAANDBE-
DRAGEN IN EUR, JAAR 2013

De bovenstaande drie grafieken illustreren dat het voor alle gezinnen een groot ver-
schil uitmaakt of ze een woning huren op de private dan wel op de socialehuisves-
tingsmarkt. De minimum invaliditeitsuitkering en ook het minimumloon lijken 
voldoende hoog te zijn voor de meeste gezinstypes (in gezonde toestand en zonder 
auto) die een sociale woning huren. Enkel voor koppels met oudere kinderen is 
het inkomen nog steeds te laag om de noodzakelijke kosten te dekken. Ook voor 
gepensioneerden die een woning huren aan sociale huurprijzen (of eigenaar zijn 
van hun woning), volstaat de inkomensgarantie om adequaat te participeren aan de 
samenleving. Maar voor gezinnen met een leefloon of een minimumwerkloosheids-
uitkering blijft het inkomen, zelfs wanneer ze sociale huur betalen, in de meeste 
situaties ontoereikend, behalve in het geval van alleenstaanden of eenoudergezinnen 
met jonge kinderen.

Referentiebudget, niet-werkend,
huurder privésector
Referentiebudget, niet-werkend,
huurder sociale sector

Inkomensgarantie ouderen
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Over het algemeen stellen we vast dat de minimuminkomensbescherming doeltref-
fender is voor alleenstaanden dan voor koppels en dat de doeltreffendheid van de 
minimuminkomensbescherming afneemt naarmate de kinderen in het gezin ouder 
worden. Dit kan worden verklaard doordat de gezinstoeslagen voor de ten laste 
zijnde echtgenoot of echtgenote in de verschillende uitkeringen onvoldoende zijn 
om de kosten van een extra volwassene te dekken, en doordat de leeftijdstoeslagen 
in de kinderbijslagen in het algemeen geen gelijke tred houden met de toename van 
de kosten van kinderen naarmate zij ouder worden.

5. HET AANVULLENDE EFFECT VAN KOSTENCOMPENSERENDE MAATREGELEN

Als antwoord op de ondoeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming 
werden de laatste jaren zowel vanuit de Federale, Vlaamse en lokale overheid als 
vanuit private en non-profitorganisaties in het veld, verschillende sociale voordelen 
in het leven geroepen om de noodzakelijke kosten van lage-inkomensgezinnen te 
verminderen. Maar het landschap van sociale tarieven blijkt niet altijd overzichtelijk 
en het aanbod komt uit uiteenlopende hoeken, van telefoon- en drinkwatermaat-
schappijen tot OCMW’s en ziekenfondsen. Vele van deze maatregelen worden bo-
vendien niet automatisch toegekend, leggen bijkomende voorwaarden op en werken 
met verschillende inkomensgrenzen. Om de impact van deze maatregelen op de 
noodzakelijke uitgaven voor gezinnen in te schatten, hebben we referentiebudgetten 
berekend voor gezinnen die al hun mogelijke sociale rechten uitputten. Dit betekent 
dat we ervan uitgaan dat de rechthebbende gezinnen vooreerst goed zijn geïnfor-
meerd over al deze maatregelen, dat ze tijd en energie kunnen besteden om ze aan 
te vragen en dat de instellingen en organisaties die deze sociale tarieven toekennen, 
toegankelijk zijn voor iedereen. Het is belangrijk om te vermelden dat deze assump-
ties in vele gevallen niet realistisch zijn en dat ondergebruik veel voorkomt.

Wanneer al deze maatregelen effectief zouden worden opgenomen, dan dalen de re-
ferentiebudgetten gemiddeld met 15% en verbetert de doeltreffendheid aanzienlijk. 
Toch, zoals we in het vorige deel al concludeerden, gaat de grootste impact uit van 
de huisvestingssituatie. Indien gezinnen niet zijn aangewezen op de private huisves-
tingsmarkt, maar toegang hebben tot de sociale huurmarkt, dan vermindert hun 
noodzakelijke inkomen met gemiddeld 18%. Onderstaande grafiek toont de impact 
van deze middelengetoetste maatregelen voor gezinnen met een leefloon. We zien 
dat voor alleenstaanden met twee oudere kinderen en voor koppels (al dan niet met 
kinderen) het netto-inkomen ontoereikend blijft, zelfs wanneer ze recht hebben op 
een sociale huurprijs. In het geval van een minimumwerkloosheidsuitkering komen 
we tot hetzelfde resultaat (dit wordt niet geïllustreerd in de grafiek).
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FIGUUR 6: REFERENTIEBUDGETTEN MET SOCIALE VOORDEELTARIEVEN VOOR NIET-WERKENDE 
GEZINNEN MET EEN LEEFLOON, GETOETST AAN HUN MINIMUMINKOMENSBESCHERMING, UIT-
GEDRUKT IN MAANDBEDRAGEN IN EUR, JAAR 2013

Eenverdieners met een minimumloon zonder kinderen blijken nagenoeg geen aan-
spraak te kunnen maken op de diverse sociale tarieven, noch op de huurpremie, 
omdat hun inkomen de meeste inkomensgrenzen overstijgt. Ze hebben wel recht 
op een sociale woning, waardoor de doeltreffendheid van het minimumloon voor 
hen in aanzienlijke mate stijgt. Wanneer gezinnen met en zonder kinderen met één 
minimumloon al hun sociale rechten uitputten en gebruik kunnen maken van een 
sociale huurwoning, is de hoogte van het gezinsinkomen voldoende om volwaardig 
aan de samenleving te kunnen deelnemen.

6. DE EVOLUTIE IN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE MINIMUMINKOMENSBESCHERMING

In de periode 2008-2013 zijn structurele beleidswijzigingen beperkt gebleven. De 
belangrijkste veranderingen betreffen koopkracht- en welvaartsaanpassingen van de 
verschillende uitkeringen en van het minimumloon. Naast de gebruikelijke indexa-
tie bij het overschrijden van de spilindex, werd vooral ingezet op de bovenwettelijke 
indexatie van de ziekte- en invaliditeitsuitkering en de inkomensgarantie-uitkering 
voor ouderen (IGO). Structureel is er voornamelijk ingezet op zogenaamde “making 
work pay”-maatregelen, die als doelstelling hebben om mensen met een beperkt ar-



511

REFERENTIEBUDGETTEN ALS BENCHMARK 

beidsinkomen aan het werk te krijgen/houden. De versterking van de sociale werkbonus 
en het ontstaan van de fiscale werkbonus in 2011 kunnen in dit licht worden gezien.

Wanneer we de evolutie tussen 2008 en 2013 bestuderen, moeten we concluderen 
dat de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming voor leefloonge-
rechtigden en werklozen die hun woning huren op de private huurmarkt, niet is ver-
beterd en voor de meeste gezinnen zelfs is verslechterd. Vooral voor alleenstaanden 
en koppels zonder kinderen op actieve leeftijd zijn deze minimuminkomens min-
der doeltreffend geworden. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de sterk gestegen 
huurprijzen voor eenslaapkamerwoningen. Indien de huurprijzen de stijging van de 
index zouden hebben gevolgd (9%), dan zou de doeltreffendheid met 6% stijgen 
maar dit zou nog steeds onvoldoende zijn om volwaardige sociale participatie moge-
lijk te maken. Enkel voor eenoudergezinnen is de ondoeltreffendheid van de mini-
muminkomensbescherming ongeveer constant gebleven in de periode 2008-2013.

Als we kijken naar gezinnen met een leefloon of werkloosheidsuitkering die voor 
het huren van hun woning terechtkunnen op de socialehuisvestingsmarkt (en hier 
een prijs betalen die rekening houdt met hun inkomen, gezinssamenstelling en de 
patrimoniumwaarde van hun woning), dan zien we dat deze socialehuurprijs voor 
koppels of alleenstaanden met één kind of voor koppels zonder kinderen gemiddeld 
minder is gestegen dan de index. In deze specifieke situatie is er dus wel een verbete-
ring van de doeltreffendheid van de minima. Voor alleenstaanden zonder kinderen 
en gezinnen met meerdere kinderen echter is de minimale socialehuurprijs door de 
ingerekende patrimoniumwaarde sterk de hoogte in gegaan.

Zowel in 2008 als 2013 zien we dat de minimumlonen voor de meeste eenverdie-
nersgezinnen die aangewezen zijn op de private huurmarkt, niet voldoende hoog 
zijn om adequaat te participeren aan de samenleving, met uitzondering van gezin-
nen zonder kinderen of voor alleenstaanden met erg jonge kinderen. De situatie 
verslechterde ook hier voor gezinnen zonder kinderen door de sterk gestegen vaste 
kosten. Maar ook voor alleenstaanden met twee oudere kinderen en voor koppels 
met kinderen is de ondoeltreffendheid lichtjes toegenomen. Hier stegen de referen-
tiebudgetten immers iets sterker (gemiddeld met 13 tot 14%) dan de minimumlo-
nen en de voordelen voor kinderen ten laste (+12%). Enkel voor eenoudergezinnen 
met één of twee kinderen onder de 12 jaar zijn de minimuminkomens voor eenver-
dieners iets adequater geworden.

Dankzij de extra welvaartsaanpassingen zien we dat de doeltreffendheid van de in-
validiteitsuitkering er wel voor bijna alle gezinstypes (behalve voor gezinnen zonder 
kinderen) op vooruit is gegaan. De invaliditeitsuitkering is, vergeleken met de ande-
re minimuminkomens voor gezinnen op actieve leeftijd, een stuk sterker gestegen in 
de periode 2008-2013 (+21%). Ook de inkomensgarantie voor ouderen steeg veel 
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sterker dan het minimumloon, de minimumwerkloosheidsuitkering, het leefloon of 
de kinderbijlagen. De doeltreffendheid van de IGO voor ouderen die hun woning 
huren op de private huisvestingsmarkt, is echter niet gestegen, wat we opnieuw kun-
nen verklaren door de sterk toegenomen noodzakelijke kosten. We moeten hierbij 
wel in het achterhoofd houden dat gepensioneerden vaak een eigendom bezitten, 
wat het plaatje van doeltreffendheid mogelijk helemaal kan veranderen. Als we de 
private huur enkel laten stijgen aan de hand van de index (9%), zou de sterk ge-
stegen IGO wel hebben geleid tot een daling van de ondoeltreffendheid van het 
minimuminkomen van ouderen, maar de uitkering zou nog steeds onvoldoende 
zijn voor adequate sociale participatie.

7. BELEIDSAANBEVELINGEN

De laatste jaren is sterk ingezet op activering als middel om armoede te bestrijden. 
Het niet of nauwelijks bovenwettelijk indexeren van de werkloosheidsuitkeringen of 
de leeflonen past in deze filosofie. Door middel van een vergelijking met de referen-
tiebudgetten toonden we aan dat deze indexaanpassingen onvoldoende groot zijn 
om de gestegen kostprijs van noodzakelijke goederen en diensten te compenseren. 
De minimumwerkloosheidsuitkeringen en leeflonen blijven dus voor vele gezinnen 
te laag om menswaardig te kunnen participeren aan de samenleving, zelfs in het geval 
van lage huurkosten. Indien we deze echter verhogen, zonder extra werkloosheids-
vallen te creëren, dan zullen ook de minimumlonen moeten stijgen. Met andere 
woorden, de hele vloer van de inkomensbescherming in ons land zal moeten worden 
opgetild. Cantillon en Van Mechelen (2013) schuiven in dit kader een lastenverla-
ging gericht op de laagste lonen als een mogelijke piste naar voren om de netto mi-
nimumlonen te verhogen. Een andere, aanvullende, beleidsoptie is verder inzetten 
op kostencompenserende maatregelen. De doeltreffendheid van de minimuminko-
mensbescherming neemt immers ook toe wanneer de kost voor noodzakelijke goe-
deren en diensten daalt. We zagen in dit kader dat een socialehuurprijs, aangepast 
aan het beperkte inkomen van gezinnen, een wezenlijk verschil kan maken. Ook de 
kosten van kinderen, inzonderheid deze van oudere kinderen betekenen een aan-
zienlijke verhoging van de noodzakelijke kosten. Ook hier kunnen in verschillende 
beleidsdomeinen (zoals onderwijs, sport en cultuur, mobiliteit) maatregelen worden 
genomen om de kosten te verlagen. Vlaanderen heeft op de meeste van deze terrei-
nen zelf de essentiële troeven in handen om gezinnen een menswaardig inkomen te 
garanderen zonder extra werkloosheidsvallen te creëren. Ook voor Europa blijken de 
referentiebudgetten een interessante vertrekbasis te kunnen bieden voor het moni-
toren van een beleid dat streeft naar een adequate minimuminkomensbescherming 
in ieder land. De eerste resultaten van een vergelijking tussen zes Europese landen 
in het ImPRovE project (Goedemé, Storms, Stockman, Penne en Van den Bosch, 
2015) en het recente Europese pilootproject dat streeft naar een gemeenschappelijke 
methode voor het opstellen van cross-nationaal vergelijkbare referentiebudgetten moe-
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ten worden gezien als belangrijke eerste stappen in deze richting (Goedemé, Storms en 
Van den Bosch, 2015; Storms et al., 2014).

Met andere woorden, voor beleidsvoerders die zoeken naar wegen om alle gezinnen 
de basiszekerheid te geven die ze nodig hebben om adequaat aan de samenleving te 
kunnen deelnemen, kunnen de referentiebudgetten een belangrijke inspiratiebron 
zijn. Ze verduidelijken hoe het verminderen van kosten en het verbeteren van de 
toegang voor noodzakelijke publieke goederen en diensten een directe impact heb-
ben op de bestedingsmogelijkheden van lage-inkomensgezinnen. Ze laten ook zien 
dat dit voor sommige gezinstypes niet volstaat en een daadwerkelijke verhoging van 
de minimuminkomens de enige mogelijkheid is om deze gezinnen de noodzakelij-
ke bestaansmiddelen te garanderen die ze nodig hebben om te ontsnappen uit de 
armoede.

Dat een voldoende inkomen een noodzakelijke voorwaarde vormt om uit de armoe-
de te kunnen ontsnappen, is afdoend aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. 
Lange tijd moeten rondkomen met een te laag inkomen vraagt, zo blijkt, veel ener-
gie. Omdat iedereen, arm of rijk, maar beschikt over een beperkte voorraad aan 
energie, dienen beleidsvoerders ervoor te zorgen dat mensen hun energiebron niet 
steeds moeten uitputten en zo falen in hun zelfregulatie. Want iedere inspanning 
met het oog op zelfregulatie heeft steeds een negatief effect op bijkomende inspan-
ningen die zelfcontrole vereisen. Muraven en Baumeister (2000) spreken in dit geval 
van ‘ego depletion’.

Ook Mullainathan en Shafir (2013) toonden in dit kader aan dat schaarste aan geld 
alleen maar meer schaarste creëert. Schaarste aan geld (maar ook andere vormen van 
schaarste, bv. aan tijd en slaap) beperkt onze cognitieve vermogens waardoor het 
meer moeite kost om bepaalde taken goed uit te voeren of om nieuwe zaken te leren. 
Dit kan worden verklaard doordat schaarste mensen dwingt zich te concentreren op 
de meest dwingende problemen. Op korte termijn kan dit heel effectief zijn, maar 
op lange termijn is dit meestal nefast. Door het gedwongen kortetermijndenken 
handelen mensen met schaarste vanuit een tunnelvisie en verliezen ze vaak de bre-
dere context waardoor ze  geen oog hebben voor langetermijngevolgen. Hierdoor 
nemen ze vaak onverstandige beslissingen. Via verschillende wetenschappelijke ex-
perimenten tonen de onderzoekers aan dat de cognitieve capaciteiten van mensen 
niet mogen worden gezien als een constante eigenschap, maar wel als een eigenschap 
die gedeeltelijk wordt bepaald door de context waarin men leeft. Omdat een con-
text van schaarste efficiënt handelen verhindert, kan men stellen dat het efficiëntste 
armoedebeleid er een is dat inkomenstekorten voorkomt.
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