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 INLEIDING

In de socialezekerheidsleer wordt ouderdom beschouwd als een sociaal risico. Meer 
bepaald gaat het om het risico dat men langer leeft dan men in staat is om op eigen 
kracht in zijn onderhoud te voorzien. Dit uit zich in belangrijke mate op financieel 
vlak. Om de gevolgen van dit risico te verzachten, grijpt de sociale zekerheid in. 
Wanneer men een leeftijd bereikt waarop men verondersteld wordt niet meer te 
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, ontvangt men een vervangingsinkomen in 
de vorm van een pensioen. Het doel van deze voorziening is tweeledig. Aan de ene 
kant vermijdt zij dat een groot deel van de oudere bevolking in armoede zou verzei-
len wanneer het inkomen uit arbeid wegvalt. Bovendien stelt ze ouderen in staat om 
hun verworven levensstandaard tot op zekere hoogte te handhaven.

In deze bijdrage richten we ons op dat eerste doel. Het valt immers te verwach-
ten dat, ondanks de bestaande pensioenvoorzieningen, een belangrijk deel van de 
ouderen wordt geconfronteerd met armoede. Immers, de wettelijke pensioenbe-
scherming hanteert een verzekeringsprincipe. Men kan maar aanspraak maken op 
pensioenrechten in de mate dat men die voorafgaandelijk heeft opgebouwd. Indien 
men geen of weinig rechten opbouwde tijdens de loopbaan – of men is financieel af-
hankelijk van iemand met beperkte sociale rechten – is ook het pensioen navenant. 
Wanneer men niet over voldoende eigen financiële hulpmiddelen beschikt, kan men 

(1) Dit artikel is een substantieel herwerkte versie van M. Berghman, H. Peeters en W. De Tavernier, Armoede 
bij ouderen. Sociale bijstand naar geslacht, huishouden, pensioenstelsel en gewest, in H. Knapen, S. Braes, 
T. Ermans en W. Herremans (red.), Het Datawarehouse, een duizendpoot! Perspectieven van het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming, pp. 111-131, Gent, Academia Press, 2014.
(2) Dit artikel kwam tot stand tijdens een vorige tewerkstelling bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, 
KU Leuven.
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een beroep doen op sociale bijstand. Voor ouderen is de zogenaamde Inkomensga-
rantie voor Ouderen (IGO) de voornaamste bijstandsuitkering.

Hoewel uit cijfermateriaal van bijvoorbeeld EU-Study on Income and Living Con-
ditions (EU-SILC) blijkt dat armoede onder ouderen in België vaker voorkomt 
dan onder de rest van de bevolking (Eurostat, 2014) is er slechts beperkte informa-
tie beschikbaar over de verdeling van armoede binnen deze leeftijdsgroep. In wat 
volgt trachten we hieraan tegemoet te komen door gebruik te maken van de rijk-
dom aan gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming 
(DWH AM&SB). Op basis van informatie uit verschillende Belgische administra-
tieve databanken die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op indivi-
dueel niveau aan elkaar worden gekoppeld, geven we een overzicht van het gebruik 
van de IGO in de Belgische bevolking van 65 jaar en ouder, uitgesplitst naar diverse 
relevante categorieën binnen deze bevolkingsgroep. We gaan er daarbij van uit dat 
opname van deze bijstandsmaatregel een beeld kan schetsen van het zich voordoen 
van armoede in deze bevolkingsgroep en daarmee een nuttige aanvulling vormt op 
andere, gangbaardere armoedematen.

Het artikel is als volgt gestructureerd. Na enkele overwegingen over de IGO en de 
relevantie van onderzoek hiernaar (1), staan we kort stil bij de voor- en nadelen van 
het gebruik van administratieve data (2). Daarna bespreken we achtereenvolgens de 
frequentie van IGO-opname volgens geslacht en gezinssituatie (rekening houdend 
met burgerlijke staat (3.1.1.), al dan niet samenwoonst (3.1.2.) en of men in een 
zorgcentrum verblijft (3.1.3.)), herkomst (3.2.) en pensioenstelsel (3.3.). Tot slot 
zetten we de belangrijkste bevindingen op een rijtje in de conclusie. Op die manier 
krijgen we inzicht in de penibele situatie waarin bepaalde categorieën 65+’ers zich 
bevinden. In het bijzonder alleenstaande vrouwen, mensen van niet-Europese origi-
ne, voormalige zelfstandigen en mensen met een gemengde loopbaan blijken vaak 
niet in staat de eindjes aan elkaar te knopen en zien zich genoodzaakt een beroep te 
doen op bijstandsuitkeringen. Niet zelden lijkt dit het gevolg van de verschillen in 
pensoenregelgeving waaraan mensen onderhevig zijn.

1. IGO – EEN GRAADMETER VOOR ARMOEDE

Om schrijnende vormen van armoede te verhelpen, kan een maatschappij een vang-
net voorzien op basis van solidariteit. Dit soort maatregelen staat doorgaans te boek 
als ‘sociale bijstand’. Hoewel bijstandsmaatregelen deel uitmaken van het systeem 
van sociale voorzieningen, vormen ze daarbinnen – althans in België – een bui-
tenbeentje. Belgische socialezekerheidsmaatregelen nemen namelijk in de regel het 
behoud van verworven levensstandaard als uitgangspunt. De uitkeringen waarop 
men aanspraak kan maken, hangen af van het loon dat men voorafgaandelijk ge-
noot. Dit komt omdat men rechten opbouwt naargelang van de loongekoppelde 
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bijdrage die men levert. Bijstandsuitkeringen hangen daarentegen niet af van gele-
verde bijdragen. Daarom is ook het principe van levensstandaardbehoud niet van 
toepassing op deze uitkeringen en zijn ze er daarentegen op gericht om mensen een 
menswaardig bestaan te garanderen. Sociale bijstand is universeel toegankelijk, maar 
pas wanneer men niet genoeg middelen weet te vergaren of onvoldoende rechten 
heeft opgebouwd in de sociale zekerheid, biedt ze een vangnet. Sociale bijstand is 
dus residueel van aard.

Voor ouderen is er een bijzondere bijstandsregeling voorzien, de zogenaamde In-
komensgarantie voor Ouderen (IGO). Wie een te korte loopbaan of een laag inko-
men had en ook niet kan terugvallen op andere reserves, kan een beroep doen op 
deze voorziening. Aan de hand van een middelenonderzoek wordt nagegaan welke 
hulpbronnen een rechthebbende kan aanspreken. Daarbij wordt niet enkel reke-
ning gehouden met (vervangings)inkomens, maar ook met opgebouwde reserves 
en opbrengsten uit (on)roerend vermogen. Daarenboven worden ook de middelen 
onderzocht van de personen met wie men een huishouden vormt. De IGO voorziet 
dan in een aanvulling van de beschikbare middelen tot een wettelijk vastgelegd ni-
veau dat enkel verschilt naargelang men samenwoont (basisbedrag) of alleenstaande 
is (basisbedrag + 50 procent). In het jaar waarop de gegevens in het voorliggende 
onderzoek van toepassing zijn (2011), bedroeg dit niveau 611 EUR voor samenwo-
nenden en 916 EUR voor alleenstaanden.

Hoewel het op zich interessant is om van naderbij te beschouwen welke mensen zich 
genoodzaakt zien terug te vallen op de IGO, heeft deze kennis ook een ruimere rele-
vantie. Vermits men pas voor bijstand in aanmerking komt bij gebrek aan afdoende 
eigen middelen, vallen mensen die er een beroep op doen te kenmerken als arm. In 
die zin kunnen we het gebruik van IGO hanteren als een soort van armoedemaat. 
Het staat immers zelden ter discussie dat armoede een sociaal probleem vormt, maar 
moeilijker wordt het wanneer we dit probleem voor beleids- en onderzoeksdoelein-
den trachten af te bakenen. Een eenduidige operationele definitie van armoede is 
niet voor handen. Deels heeft dit te maken met de complexiteit van het probleem. 
Zo wordt in de literatuur al geruime tijd de term ‘sociale uitsluiting’ gebruikt om 
nadruk te leggen op het multidimensionale karakter van armoede (Room, 1995). 
Niettegenstaande wordt doorgaans het centrale belang van het financiële aspect van 
armoede erkend.

Echter, zelfs een definitie op louter materiële gronden is niet evident. Financiële 
middelen op zich zijn dan wel vrij makkelijk meetbaar, maar ergens dient een grens 
te worden getrokken waaronder iemand als arm wordt aanzien. Vaak wordt een rela-
tieve operationalisering gehanteerd, bijvoorbeeld 60 procent van het mediane inko-
men (Dekkers en Debels, 2006; Eurostat, 2014). Onder deze grens worden iemands 
middelen gekenmerkt als onvoldoende. Een dergelijke maat voor relatieve deprivatie 
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is onmiskenbaar nuttig (bijvoorbeeld bij internationale vergelijking), al blijft het 
aanbrengen van dit soort scheidingslijn een fundamenteel arbitraire beslissing.

Daarentegen kan het niveau waarop bijstandsmaatregelen in werking treden, be-
schouwd worden als de feitelijke ondergrens die een maatschappij hanteert om een 
onderscheid te maken tussen ‘genoeg’ en ‘niet genoeg’. Immers, pas onder dit niveau 
wordt mensen hulp geboden. Het voordeel van de IGO als armoedemaat is dus dat 
het niet gaat om een achteraf aangebrachte, theoretische scheidingslijn. Het betreft een 
grens die in de praktijk wordt gehanteerd en die dus ook reële consequenties heeft.

De keuze voor het bestuderen van de IGO heeft echter een consequentie die terdege 
in overweging moet worden genomen voor een goede interpretatie. De IGO-hoogte 
ligt namelijk aanzienlijk lager dan het niveau van de Europese armoedegrens, die 
gangbaar is als maat voor relatieve deprivatie (i.e. 60 procent van het mediane inko-
men, cf. supra; in 2011 750 EUR voor een samenwonende en 1.000 EUR voor een 
alleenstaande). In die zin biedt ze een strenge operationalisering. Met andere woor-
den, wie een IGO ontvangt, is ook arm volgens andere courante armoedematen. In 
vergelijking met die maten duidt opname van de IGO op armoede die ernstiger is.

Echter, we dienen uitdrukkelijk te vermelden dat de specifieke drempelwaarden waar-
onder de IGO wordt toegekend, moeilijk te verantwoorden zijn op substantiële gron-
den. Deels hangen ze ontegensprekelijk af van bezwaarlijk inhoudelijke overwegingen 
zoals budgettaire speelruimte. Net als maten voor relatieve deprivatie is de IGO als 
graadmeter voor armoede dus evenmin bestand tegen het verwijt dat er bij de vaststel-
ling van de hoogte geen rekening wordt gehouden met de werkelijke noden.

Verder lijkt het contradictorisch om armoede te operationaliseren aan de hand van 
een voorziening die die armoede net moet wegwerken. Men zou kunnen opwerpen 
dat wanneer mensen een IGO ontvangen, de armoede al deels verholpen is. Echter, 
het gevolg van een universeel sociaal vangnet is dat er in principe nog nauwelijks 
diepe armoede voorkomt in België. In deze context is het van belang dat sommi-
ge mensen moeten terugvallen op een bijstandsvoorziening. Op grond van eigen 
inspanningen en opbouw van rechten zouden ze niet rondkomen naar maatschap-
pelijke normen. In een sociologische analyse van de factoren die bijdragen tot het 
armoederisico dat iemand loopt, kan de IGO dus wel degelijk dienen als een duide-
lijk signaal over diens precaire situatie3.

(3) Aangezien voor de IGO strengere nationaliteitsvoorwaarden gelden dan voor het leefloon, hebben sommige 
ouderen geen toegang tot de specifieke bijstandsregeling voor ouderen (i.e. de IGO), maar wel tot de algemene 
bijstandsregeling (i.e. het leefloon). Daarom beschouwen we ook ouderen die geen IGO maar wel een leefloon 
ontvangen als arm.
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Daarbij valt er nog een andere belangrijke kanttekening te maken. Vanaf 1 janua-
ri 2004 wordt bij het bereiken van de pensioenleeftijd automatisch onderzocht of 
een persoon in aanmerking komt voor de uitkering. Dit onderzoek verloopt via een 
vragenlijst die ouderen op het moment van pensionering ontvangen en die hun in-
komenssituatie bevraagt. De vragen in dit formulier zijn echter op een moeilijke, 
ontoegankelijke manier geformuleerd (Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, 
p. 96, 2014). Hierdoor is het mogelijk dat sommige rechthebbenden het formulier 
niet indienen, en dus onterecht geen IGO ontvangen. Daarenboven moesten die-
genen die vóór 2004 op pensioen gingen op eigen initiatief een aanvraag indienen. 
Binnen de onderzochte cohorte is het dus zeer waarschijnlijk dat sommigen hun 
rechten niet lieten gelden, zij het uit onwil of onwetendheid. Deze non-take-up zorgt 
voor een vertekening van de IGO als armoedemaat. Bovendien valt moeilijk na te 
gaan hoe groot deze vertekening is op basis van de beschikbare data. Binnen de groep 
mensen die geen IGO ontvangen hoewel ze onder de inkomensgrens vallen, kan im-
mers geen onderscheid gemaakt worden tussen degenen die geen aanvraag indienden 
(werkelijke non-take-up) en diegenen die simpelweg niet in aanmerking komen na 
toetsing van middelen waarover we geen gegevens hebben. Uiteraard hebben ook 
andere armoedematen te kampen met soortgelijke vertekeningen vermits ze eveneens 
berekend moeten worden op basis van daadwerkelijk beschikbare gegevens.

2. DATA

Het doel van dit onderzoek is om een betrouwbaar beeld te geven van de opname 
van de IGO als alternatieve operationalisering van armoede bij ouderen. We baseren 
ons daarbij op administratieve gegevens uit het DWH AM&SB. Deze data bieden 
een belangrijke aanvulling op de gangbare surveymethoden om financiële problemen 
in kaart te brengen. Surveys zijn voor armoedeonderzoek uiteraard van groot belang 
wegens de flexibiliteit en reikwijdte die ze toelaten. Men kan immers respondenten 
bevragen over tal van kenmerken die op theoretische gronden relevant zijn om zo 
inzicht te krijgen in achterliggende oorzaken en mechanismen. Bovendien kan men 
eveneens peilen naar attitudes om ook een beeld te verwerven op subjectieve aspecten 
van armoede. Surveys hebben echter af te rekenen met twee methodologische proble-
men. Enerzijds speelt er selectiviteit in de deelname. Sommige mensen zijn moeilij-
ker bereikbaar of weigeren om deel te nemen. Wanneer deze mensen beantwoorden 
aan een specifiek profiel – dat bovendien samenhangt met de gemeten kenmerken 
– treedt er vertekening op in de resultaten. Anderzijds is er slechts beperkte controle 
mogelijk op de validiteit van de verkregen respons. Mensen kunnen vragen verkeerd 
of verschillend interpreteren en sommige informatie kunnen ze zich soms moeilijk 
herinneren. Bovendien, zeker wanneer het gaat over sociaal gevoelige thema’s zoals 
de financiële situatie, zijn respondenten op hun hoede met het verstrekken van in-
formatie. Ondanks hun inhoudelijke rijkdom kunnen surveys dan ook maar zelden 
pretenderen de werkelijke inkomensverdeling binnen een populatie weer te geven.
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In vergelijking met surveys zijn administratieve data aanzienlijk beperkter qua 
reikwijdte. In ons geval zijn we gebonden aan de gegevens die beschikbaar zijn in 
het DWH  AM&SB. Enkele mogelijkerwijs relevante kenmerken worden slechts 
fragmentarisch of gewoonweg niet geregistreerd (bijvoorbeeld onderwijsniveau of 
onroerend vermogen). Echter, de gegevens die wel voor handen zijn, bieden de offi-
ciële neerslag van de situatie waarin individuen zich bevinden en een (correct uitge-
voerde) steekproeftrekking bevat nauwelijks vertekeningen door oververtegenwoor-
diging van bepaalde categorieën. Bevindingen over de opname van sociale bijstand 
stemmen dus overeen met de reële verdeling. Wanneer we opname van sociale bij-
stand interpreteren als een signaal voor achterliggende armoede, biedt dit bijgevolg 
een zeer betrouwbaar beeld, met als enige bron van vertekening de eerder vermelde 
mogelijke non-take-up. Hier ligt dan ook de voornaamste ambitie van dit onder-
zoek – een sterke externe geldigheid naargelang van een beperkt aantal variabelen, al 
zijn we ons ervan bewust dat dit ten koste gaat van het detail.

We onderzoeken een ruime enkelvoudig aselecte steekproef van de populatie van 
personen van 65 jaar of ouder die in België wonen. Van deze groep wordt vijf pro-
cent, wat overeenkomt met 100.610 personen, onderzocht. De steekproef heeft be-
trekking op het jaar 2011.

3. RELEVANTE KENMERKEN

De gegevens over armoede – of beter, het ontvangen van een IGO – worden uitge-
splitst naargelang van verschillende bevolkingscategorieën die kunnen achterhaald 
worden op basis van het DWH AM&SB en waarvan we vermoeden dat ze rele-
vant zijn voor het armoederisico. In wat volgt introduceren we deze kenmerken en 
maken per kenmerk aanschouwelijk hoe de opname van de IGO verdeeld is met 
behulp van kruistabellen. Tenzij anders vermeld, rapporteren we in de tabel het per-
centage IGO-ontvangers binnen iedere categorie. Verder vermelden we ook tussen 
haakjes de absolute aantallen zoals ze voorkomen in de steekproef. Dit heeft tot doel 
de omvang van het probleem te schetsen binnen een bepaalde categorie. Vermits de 
steekproef vijf procent van de populatie omvat en at random werd getrokken, dient 
men de vermelde getallen simpelweg te vermenigvuldigen met twintig om een idee 
te krijgen van de aantallen op populatieniveau.
Sommige resultaten worden verduidelijkt door de groep met een laag inkomen te 
beschouwen. Hiermee worden diegenen bedoeld waarbij het geïndividualiseerde ge-
zinsinkomen uit arbeid, pensioenen (eerste en tweede pijler), en andere uitkeringen 
(i.e. de inkomensbronnen die beschikbaar zijn in het DWH AM&SB) onder de 
middelengrens van de IGO ligt. Omdat bij de werkelijke middelentoets van de 
IGO ook andere inkomsten in rekening worden gebracht, zoals inkomsten uit bezit, 
hebben niet alle ouderen met een laag inkomen (zoals dat hier wordt geoperationa-
liseerd) recht op een IGO.
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3.1. GESLACHT EN GEZINSSITUATIE
Het valt te verwachten dat er zich bij ouderen een belangrijke kloof in armoederisico 
voordoet tussen de geslachten. De huidige gepensioneerden behoren tot de gene-
ratie die op actieve leeftijd was tijdens de hoogdagen van het kostwinnersmodel. 
Vaak ging de man uit werken en bracht het gezinsinkomen aan, terwijl de vrouw 
haar loopbaan al vroeg staakte om de zorg voor de kinderen en het huishouden voor 
haar rekening te nemen. Wanneer de kinderen naar school gingen en minder zorg 
behoefden, leidde dit veelal niet tot een herintrede van de vrouw op de arbeidsmarkt 
(Dumon, 1973). In de gevallen waar een vrouw toch weer aan het werk ging (of 
bleef ), was dit vaak in de zogenaamde secundaire arbeidsmarkt met laagbetaalde en 
vaak deeltijdse jobs. Hoewel er de voorbije jaren aanzienlijke inspanningen zijn ge-
leverd om de verschillen in de arbeidsmarktkansen van mannen en vrouwen recht te 
trekken, werden vrouwen – zeker in de generatie onder beschouwing – geconfron-
teerd met belemmeringen om een carrière uit te bouwen. In de literatuur heeft men 
het in die context over het ‘glazen plafond’ (Cotter et al., 2001). Vooral de hogere 
regionen van de arbeidsmarkt waren voor vrouwen zeer moeilijk toegankelijk – en 
dat zijn ze tot op zekere hoogte nog. Bijgevolg bouwden vrouwen uit deze generatie 
slechts in beperkte mate eigen pensioenrechten op. Om deze reden vermoeden we 
dus dat vrouwen voorbij de pensioengerechtigde leeftijd een aanzienlijk hoger ar-
moederisico lopen in vergelijking met mannen.

3.1.1. Geslacht en burgerlijke staat
Uit het voorgaande blijkt dat geslachtsgebonden verschillen moeilijk los beschouwd 
kunnen worden van de huishoudsituatie waarin men zich bevindt. Het is aanneme-
lijk dat de middelen waarover de individuele leden van een huishouden beschikken 
– alvast tot op zekere hoogte – worden gedeeld. Dit vormt ook het uitgangspunt 
van het hierboven besproken kostwinnersmodel: wie het huishouden deelt met een 
ander, deelt ook in de financiële middelen van die persoon. Omdat vooral veel vrou-
wen in de beschouwde cohorte financieel afhankelijk zijn van hun echtgenoot, valt 
te verwachten dat het huwelijk voor vrouwen een belangrijke bescherming tegen 
armoede biedt. Formeel vindt dat zijn neerslag in de middelentoets voorafgaand 
aan toekenning van de IGO, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de 
inkomsten van de partner.

Uit tabel 1 blijkt dat vrouwen – zoals verwacht – vaker een IGO ontvangen dan 
mannen. Dit verschil situeert zich volledig binnen de groep van niet-getrouwden. 
Dat het armoederisico van getrouwde mannen en getrouwde vrouwen nauwelijks 
verschilt, is een logisch gevolg van de manier waarop het middelenonderzoek van de 
IGO wordt uitgevoerd: de bestaansmiddelen worden op gezinsniveau beoordeeld, 
dus ofwel worden de bestaansmiddelen van het gezin als onvoldoende beschouwd 
en ontvangen beide partners een IGO, ofwel liggen de middelen van het gezin hoger 
dan de IGO-grens en krijgt geen van beide partners een uitkering.
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TABEL 1: PERCENTAGE IGO-ONTVANGERS NAAR GESLACHT EN BURGERLIJKE STAAT (BELGIE, 2011)
 

Totaal Niet-gehuwd Gehuwd

Totaal 5,9 (5.982) 9,4 (4.502) 2,8 (1.480)

Man 4,6 (1.985) 8,0 (1.137) 2,9 (848)

Vrouw 6,9 (3.997) 10,0 (3.365) 2,6 (632)

N = 100.610.
Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

Wanneer we de armoederisico’s van getrouwden en niet-getrouwden vergelijken, 
blijkt dat het huwelijk bescherming biedt tegen armoede: het armoederisico van 
getrouwde vrouwen is vier keer kleiner dan dat van niet-getrouwde vrouwen; bij 
mannen ligt het armoedepercentage van gehuwden drie keer lager dan dat van 
niet-gehuwden. Vrouwen zijn dus – als gevolg van het hierboven beschreven kost-
winnersmodel – financieel sterker afhankelijk van hun huwelijk dan mannen.

Ten dele kan het verschil in armoederisico tussen getrouwen en niet-getrouwden 
verklaard worden aan de hand van de economische voordelen die het samenleven 
met anderen met zich meebrengt. Het delen van een huishouden levert namelijk 
schaalvoordelen op. Sommige uitgaven dienen niet zomaar vermenigvuldigd te wor-
den met het aantal leden dat een huishouden telt. Ze stijgen in veel geringere mate 
naarmate het huishouden groter wordt (denk aan energiekosten).

Het onderscheid tussen getrouwden en niet-getrouwden in bovenstaande tabel is 
nogal ruw. De categorie van de niet-getrouwden verhult immers een grote verschei-
denheid aan specifieke situaties. Daarom splitsen we deze groep verder uit in de 
subcategorieën nooit gehuwd, verweduwd, echtgescheiden en feitelijk gescheiden, 
omdat deze categorieën onderworpen zijn aan uiteenlopende pensioenregelgeving. 
Zo wordt de afhankelijkheid van een thuisblijvende partner voor een belangrijk 
deel wettelijk gecompenseerd door het overlevingspensioen, dat een echtgeno(o)t(e) 
bij gebrek aan voldoende eigen rechten na de dood van de kostwinner recht geeft 
op diens pensioen. Ook bij echtscheiding is er een gelijkaardige regeling – althans 
voor werknemers en zelfstandigen – die in een rustpensioen voorziet voor de echt-
geno(o)t(e) die zijn/haar (maar doorgaans haar) loopbaan onderbrak om zich over 
het huishouden te ontfermen. Deze regeling is echter aanzienlijk minder gul dan 
het overlevingspensioen, want men bouwt maar rechten op voor de periode van het 
huwelijk waarin men zelf niet werkte en het betreft slechts een beperkt percentage 
van het pensioen van de werkende echtgeno(o)t(e).4

(4) Voor een gedetailleerdere bespreking van de kenmerken van het overlevingspensioen en het echtscheidings-
pensioen kan de lezer terecht in Peeters, De Tavernier en Berghman (2013) en in Peeters (2016).
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TABEL 2: PERCENTAGE IGO-ONTVANGERS BINNEN CATEGORIEEN NIET-GEHUWDEN NAAR 
BURGERLIJKE STAAT, GESLACHT EN GEZINSSITUATIE (BELGIE, 2011)

Totaal Alleenstaand Samenwonend

Ongehuwd Totaal 14,2 (583) 15,1 (453) 11,6 (130)

Man 9,5 (197) 11,1 (164) 5,6 (33)

Vrouw 18,9 (386) 19,1 (289) 18,2 (97)

Verweduwd Totaal 4,3 (1.112) 4,2 (826) 4,7 (286)

Man 4,2 (213) 4,4 (161) 3,6 (52)

Vrouw 4,3 (899) 4,1 (665) 5,0 (234)

Echtgescheiden Totaal 20,5 (1.466) 24,5 (1.226) 11,1 (240)

Man 9,1 (283) 12,6 (251) 2,8 (32)

Vrouw 29,2 (1.183) 32,4 (975) 19,9 (208)

Feitelijk gescheiden Totaal 23,0 (299) 25,2 (225) 18,0 (74)

Man 18,0 (127) 20,7 (101) 12,0 (26)

Vrouw 28,8 (172) 30,7 (124) 24,9 (48)

N = 38 568.
Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

Uit de totaalkolom valt af te leiden dat er zich inderdaad grote verschillen voordoen 
binnen de groep ouderen die momenteel niet getrouwd zijn. Binnen zowel de groep 
van de echtgescheidenen als de feitelijk gescheiden personen ontvangt om en bij 
een vijfde van de 65+’ers een IGO. Bij de ongehuwden (i.e. de personen zonder 
huwelijksverleden) ligt het aandeel een stuk lager, maar met gemiddeld 14 procent 
blijft het aanzienlijk. Daarmee in schril contrast staan de weduwen, met slechts vier 
procent IGO-ontvangers. Dit valt te wijten aan het eerder vermelde overlevingspen-
sioen dat doorgaans hoog is en dus een zeer goede bescherming biedt.

De verschillen worden nog meer uitgesproken wanneer we uitsplitsen naar geslacht. 
Waar het armoederisico van weduwen en weduwnaars ongeveer even groot is, is er 
wel een belangrijke genderkloof binnen de andere categorieën en dit steevast in het 
nadeel van de vrouwen. Vooral de gescheiden vrouwen (feitelijk of uit de echt) on-
dervinden een groot armoederisico. Binnen deze categorieën dient bijna 30 procent 
de inkomsten aan te vullen met een IGO en zou dus, zonder de bijstand, in ernstige 
armoede verkeren.

Voorts springt het verschil tussen echtgescheiden en feitelijk gescheiden mannen 
in het oog. Binnen de laatste groep blijkt een aanzienlijk groter aandeel aanspraak 
te maken op een IGO dan binnen de eerste groep. Dit is allicht het gevolg van de 
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verschillende regelingen waaraan beide groepen onderhevig zijn. Terwijl feitelijk ge-
scheiden personen hun persoonlijk pensioen gelijk moeten delen met de voormalige 
partner wanneer die zelf geen of onvoldoende rechten heeft opgebouwd, behouden 
echtgescheidenen onverminderd hun rechten (en kan de ex-huwelijkspartner zoals 
gezegd in bepaalde stelsels daarenboven aanspraak maken op een echtscheidings-
pensioen). Gezien de gemiddeld sterkere arbeidsmarktpositie van mannen in deze 
leeftijdscohorte, heeft dit verschil in regelgeving hoofdzakelijk voor hen gevolgen. 
Bij vrouwen is het verschil daarentegen veel kleiner en in de omgekeerde richting. 
Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het voor vrouwen gemiddeld genomen iets 
voordeliger is om mee te genieten van een gedeelte van het pensioen van de man (in 
het geval van feitelijke scheiding) dan om een beroep te doen op een echtscheidings-
pensioen (in het geval van een echtscheiding).

3.1.2. Samenwonenden en alleenstaanden
Omdat we ervan uitgaan dat het huwelijk een buffer tegen armoede biedt wegens  
het poolen van middelen, valt te verwachten dat niet zozeer de burgerlijke staat als 
dusdanig, maar wel het al dan niet delen van een huishouden met andere perso-
nen van belang is. Hoewel het huwelijk nog de dominante samenlevingsvorm was 
voor de huidige generatie van 65+’ers, zette de erosie van deze norm zich stilaan 
in. Meer mensen beslisten om een gezin te vormen zonder te trouwen (Corijn en 
Matthijs, 2005), en ook het aantal echtscheidingen ging de hoogte in (Matthijs, 
2009). Daarom splitsen we bovenstaande categorieën van niet-getrouwden uit naar 
samenwonenden en alleenstaanden.5 Daaruit blijkt inderdaad dat alleenstaanden 
vaker een beroep doen op de IGO. Bovendien blijven ook onder de alleenstaan-
den de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in stand, met opvallend grote 
armoederisico’s bij alleenstaande gescheiden vrouwen. Hoewel ook samenwonende 
gescheiden vrouwen een groot risico lopen – met één op vijf IGO-ontvangsters bij 
de echtgescheiden vrouwen en bijna één op vier bij de feitelijk gescheiden vrouwen 
– zijn in beide categorieën de cijfers van meer dan 30 procent armen bij de alleen-
staanden opvallend en zorgwekkend.

In vergelijking met de gescheiden alleenstaande vrouwen (32 procent heeft een 
IGO) ligt het armoederisico van ongehuwde alleenstaande vrouwen (nog steeds een 
substantiële 19 procent) in verhouding laag. Deze observatie is opvallend omdat 
de laatste groep zich uitsluitend op de eigen pensioenrechten kan beroepen, terwijl 
de eerste groep ook recht kan hebben op een echtscheidingspensioen. Bovendien 

(5) Aangezien ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, niet volgens gezinssituatie (alleenstaand of sa-
menwonend) kunnen worden gecategoriseerd, werden deze ouderen niet opgenomen in tabel 2. In totaal wer-
den 3.108 niet-getrouwden die in een woonzorgcentrum verblijven, buiten beschouwing gelaten in de tabel. 
Meer informatie over deze ouderen is terug te vinden in tabel 4.
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blijkt uit tabel 3 dat onder de recent gepensioneerden6, gescheiden alleenstaande 
vrouwen vaker een werkverleden – en dus vaker eigen pensioenopbouw – hebben 
dan ongehuwde alleenstaande vrouwen. Eén op tien ongehuwde vrouwen werkte 
nooit, tegenover minder dan één op twintig gescheiden vrouwen. Echter, binnen 
de groep alleenstaande vrouwen die werknemer waren (over de loopbaan als zelf-
standige en/of als ambtenaar is geen gedetailleerde informatie beschikbaar), blijkt 
dat de ongehuwden de meeste dagen presteerden (gemiddeld 41 procent meer dan 
de gescheiden vrouwen) en aan het hoogste loon werkten (gemiddeld 33 procent 
hoger dan de gescheiden vrouwen). Dit verklaart het lagere armoederisico bij onge-
huwde alleenstaande vrouwen. Zowel de hoeveelheid werk als het loon zijn namelijk 
belangrijke factoren in de pensioenberekening. Samengevat kunnen we stellen dat 
hoewel gescheiden vrouwen recht kunnen hebben op een echtscheidingspensioen, 
en hoewel zij vaker actief zijn op de arbeidsmarkt dan ongehuwde vrouwen, deze 
laatsten toch een lager armoederisico kennen omdat zij gemiddeld een hogere wer-
kintensiteit hadden en een hoger loon dan gescheiden vrouwen met een arbeids-
marktverleden.

TABEL 3: LOOPBAANKENMERKEN VAN RECENT GEPENSIONEERDE ALLEENSTAANDE VROUWEN 
NAAR BURGERLIJKE STAAT (BELGIE, 2011)

65- tot 67-jarige alleenstaande vrouwen (n = 724)
Percentage 

zonder loopbaan Vrouwen met een zuivere loopbaan als werknemer (n = 474)

Gemiddeld aantal
 gepresteerde dagen

Gemiddeld bruto dagloon (in 
prijzen van januari 2015)

Ongehuwd 10 7.600 (≈ 24 voltijdse jaren) 91 EUR (≈ 2.400 EUR/maand)
Echtgescheiden 4 5.200 (≈ 17 voltijdse jaren) 68 EUR (≈ 1.800 EUR/maand)

Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

In vergelijking met gescheiden alleenstaande vrouwen ontplooien alleenstaande 
vrouwen die niet huwden, mogelijkerwijze gemiddeld genomen een grotere activi-
teit op de arbeidsmarkt (zoals hierboven gedefinieerd, i.e. een grotere werkintensiteit 
en hoger loon) omdat ze minder op inkomsten van een partner rekenen. Eerder 
onderzoek suggereert dat dit mechanisme zowel via vrije keuze als via noodzaak 
werkt (Peeters, De Tavernier en Berghman, 2013). Enerzijds werd vastgesteld dat 
ongehuwde vrouwen relatief hoog opgeleid zijn en dat ze reeds op jonge leeftijd 
(dus nog vóór zeker was dat ze ongehuwd zouden blijven) meer werkten dan andere 
vrouwen, wat op een bewuste keuze voor (hoge) arbeidsmarktparticipatie lijkt te 

(6) Alleen voor de recent gepensioneerden zijn gegevens over de volledige loopbaan beschikbaar, en is het moge-
lijk om het echtscheidingspensioen en het rustpensioen te onderscheiden.
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wijzen. Anderzijds werd vastgesteld dat arbeidsmarktparticipatie vooral voor onge-
huwden een belangrijke bescherming tegen armoede biedt, wat dan weer een aan-
wijzing is voor de financiële noodzaak om te werken. Uit een bijkomende analyse 
op de gegevens van het DWH AM&SB blijkt dat arbeidsmarktparticipatie ook aan 
gescheiden vrouwen financiële bescherming biedt. We stellen namelijk bij de recent 
gepensioneerden vast dat 27 procent van de vrouwen die (meer) begonnen te wer-
ken na de echtscheiding op latere leeftijd een IGO ontvangen, tegenover 41 procent 
van de vrouwen die na de echtscheiding hun tewerkstellingsgraad verminderden 
of ongewijzigd lieten. Het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie lijkt dus een 
succesvolle strategie te zijn om het armoederisico van gescheiden vrouwen op latere 
leeftijd terug te dringen.

Behalve de verschillende arbeidsmarkttrajecten kan er nog een andere oorzaak be-
staan voor de grotere armoede onder alleenstaande gescheiden vrouwen tegenover 
alleenstaande ongehuwde vrouwen – namelijk de kost die een echtscheiding en 
de overgang van één gezamenlijk naar twee alleenstaande huishoudens met zich 
meebrengt. Juridische kosten, het verlies van schaalvoordelen en het verdelen en 
herinvesteren van de middelen betekenen voor gescheiden personen een verarming. 
Ongehuwden worden in mindere mate geconfronteerd met deze problemen. Het 
belang van deze factor kan evenwel niet worden onderzocht op basis van de beschik-
bare gegevens.

Behalve de ongehuwden valt ook de categorie van weduwen en weduwnaars op: 
het aantal IGO-ontvangers bij de weduwen en weduwnaars varieert in veel min-
dere mate dan bij de andere categorieën van niet-getrouwden – niet alleen tussen 
de geslachten zoals eerder gesignaleerd, maar eveneens tussen de alleenstaanden en 
samenwonenden. Hoewel de percentages tussen de onderscheiden categorieën nog 
wel enkele tienden procentpunt uiteenliggen, zijn deze verschillen nagenoeg ver-
waarloosbaar. Dit benadrukt nogmaals de effectiviteit van het overlevingspensioen 
als bescherming tegen armoede. Klaarblijkelijk slaagt deze pensioenvoorziening erin 
om acute armoede in een overgrote meerderheid van de gevallen te voorkomen en 
doorbreekt het daarmee de afhankelijkheid van weduwen van samenwoonst met 
een partner.

Ondanks het lage armoederisico van sommige categorieën van niet-getrouwde ou-
deren valt niet te ontkennen dat de percentages in tabel 2 steevast hoger oplopen 
dan die van de getrouwde ouderen in tabel 1. Zelfs de samenwonende niet-ge-
trouwde mannen blijken toch nog een groter armoederisico te ondervinden dan 
hun getrouwde seksegenoten. Het huwelijk biedt dus daadwerkelijk een belangrijke 
bescherming tegen armoede en dit blijkt voor deze leeftijdsgroep niet louter een 
kwestie van samenwoonst en de daarmee verbonden schaalvoordelen. Mogelijk heb-
ben getrouwde koppels toch nog vaker een gezamenlijke reserve opgebouwd (onder 
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andere in de vorm van een huis), die zij kunnen aanspreken wanneer de omstan-
digheden dat vereisen (Dewilde, 2013). Dit wordt bevestigd door de observatie dat 
gehuwden met een laag inkomen minder vaak een IGO ontvangen dan andere sa-
menwonenden met eenzelfde laag inkomen. Van diegenen waarbij het geïndividua-
liseerde gezinsinkomen (uit arbeid, pensioenen – eerste en tweede pijler – en andere 
uitkeringen) onder de middelengrens van de IGO ligt, ontvangt bij de gehuwden 13 
procent een IGO, tegenover 37 procent bij de ongehuwd samenwonenden. Aange-
zien bij de middelentoets van de IGO ook andere inkomsten in rekening worden 
gebracht dan diegene waar wij informatie over hebben, beschikken gehuwden dus 
vermoedelijk over een groter vermogen dan niet-gehuwde samenwonenden.

Hoewel gehuwde ouderen de laagste armoederisico’s kennen, zien we echter wel dat 
naarmate het huwelijk als belangrijkste samenlevingsvorm taant, ook het monopolie 
van deze gezinsvorm op bescherming tegen armoede vermindert. Bij een jongere 
cohorte van gepensioneerden blijkt het ongehuwd samenwonen namelijk langza-
merhand de beschermende eigenschappen van het huwelijk over te nemen: terwijl 
in 2004 bij de 65- tot 67-jarigen de ongehuwd samenwonenden nog zeven keer zo 
vaak een IGO ontvingen in vergelijking met de gehuwden (berekening op basis van 
een gelijkaardige steekproef voor het jaartal 2004), was dit in 2011 gereduceerd tot 
‘nog maar’ drie keer zo veel.

3.1.3. Collectief wonen
Behalve de alleenstaanden en samenwonenden dienen we nog een derde groep in 
ogenschouw te nemen. Kenmerkend voor de onderzoekspopulatie is dat een betrek-
kelijk groot aantal mensen niet langer in staat is om zelfstandig te wonen. Op basis 
van het Rijksregister weten we dat een niet te verwaarlozen deel van de leeftijdsgroep 
die we bestuderen, verblijft in woonzorgcentra. In veel onderzoek blijft deze groep 
echter buiten beschouwing. Ze zijn immers moeilijker te bereiken en beantwoorden 
vermoedelijk aan een zeer specifiek profiel. Bovendien betreft het een minderheid in 
verhouding met de personen die autonoom wonen. Echter, hoewel het inderdaad 
om slechts drie procent van onze steekproef gaat, betekent dit op populatieniveau 
een groep van ruim 62 000 personen. Daarom vergelijken we in volgende tabel de 
proportie IGO-gerechtigden onder de personen die in een instelling verblijven met 
degenen voor wie dit niet het geval is.7

(7) Zie Peeters, Debels en Verpoorten (2013) voor een uitgebreide bespreking van armoede bij geïnstitutiona-
liseerde ouderen.
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TABEL 4: PERCENTAGE IGO-ONTVANGERS NAAR WOONSITUATIE EN LEEFTIJD (BELGIE, 2011)

Totaal Autonoom Woonzorgcentrum

Totaal 5,9 (5.982) 5,5 (5.253) 14,5 (729)

65-69 5,2 (1.382) 5,0 (1.325) 22,1 (57)

70-74 5,6 (1.235) 5,4 (1.167) 20,7 (68)

75-79 6,0 (1.242) 5,6 (1.118) 20,5 (124)

80+ 6,8 (2.123) 6,0 (1.643) 12,5 (480)

N = 100 610.
Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

Het armoederisico verschilt opvallend tussen de personen die in een woonzorgcen-
trum verblijven, en diegenen die autonoom wonen. Met een kloof van ongeveer tien 
procentpunten is het aantal IGO-ontvangers in woonzorgcentra beduidend groter. 
De mogelijke redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Hoewel ondertussen, zoals ge-
zegd, vrijwel automatisch wordt nagegaan of iemand IGO-gerechtigd is, zorgt de 
ontoegankelijke aard van de procedure bij autonome ouderen mogelijk voor non-
take-up. Bovendien diende men vroeger op eigen initiatief een aanvraag voor de 
IGO in te dienen. Deze situatie was nog van toepassing op een groot deel van de 
personen in onze steekproef. Bij een opname in een woonzorgcentrum wordt door-
gaans het recht op verschillende uitkeringen (waaronder de IGO) nagegaan. Het is 
dus zeer plausibel dat mensen in woonzorgcentra meer toegang hebben tot infor-
matie betreffende hun rechten en ondersteuning bij de administratieve aspecten van 
een aanvraag. Daardoor gaan zij mogelijkerwijze sneller over tot een aanvraag en 
is er dus een kleiner gevaar voor non-take-up. Dit vermoeden wordt ondersteund 
door de observatie dat ouderen met een laag inkomen in een woonzorgcentrum 
vaker een IGO ontvangen (32 procent IGO-ontvangers) dan ouderen met eenzelfde 
laag inkomen die autonoom wonen (20 procent IGO-ontvangers). Het percentage 
IGO-ontvangers bij de autonoom wonenden onderschat dus waarschijnlijk in gro-
tere mate dan bij de geïnstitutionaliseerden het aantal personen dat ook daadwer-
kelijk gerechtigd is.

Een bijkomende verklaring is dat opname in een woonzorgcentrum doorgaans niet 
als een positieve keuze wordt beschouwd. Het is eerder een stap die uit noodzaak 
wordt gezet wanneer andere opties uitgeput zijn. Wie over voldoende middelen be-
schikt, zal vaak de opname in een zorginstelling uitstellen middels duurdere uit-
wegen zoals thuiszorg of intrek in een serviceflat. De gegevens suggereren dit ook. 
Wanneer we IGO-ontvangers uitsplitsen naar leeftijd, zien we dat hun aandeel in 
verschillende categorieën behoorlijk variabel is. Bij de geïnstitutionaliseerden neemt 
dit aandeel gestaag af naarmate men oudere groepen bekijkt. Het is aannemelijk dat 
onder de oudste ouderen een groter aantal mensen zorg behoeft waarin zij thuis niet 
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kunnen voorzien, zelfs als ze over voldoende middelen beschikken. Naarmate we 
personen van een hogere leeftijd beschouwen, stijgt dus ook het aandeel van beter 
bemiddelde personen in de woonzorgcentra.

Terwijl het percentage IGO-ontvangers bij de groep geïnstitutionaliseerde ouderen 
afneemt met de leeftijd, stellen we een omgekeerd verband vast bij autonoom wo-
nende ouderen. Bij deze laatste groep neemt het armoederisico toe met de leeftijd. 
Hiervoor kunnen een aantal verklaringen worden aangereikt. Een eerste verklaring 
is de uitputting van persoonlijke reserves gedurende de periode van pensionering. 
Vervolgens kan ook de overgang van forfaitaire naar loongerelateerde pensioenbe-
rekening een rol spelen. De pensioenen van de oudste ouderen werden namelijk 
voor een aantal loopbaanjaren op basis van een minder gunstig forfaitair bedrag 
berekend. Bij de jongere ouderen daarentegen, werd het pensioen voor alle loopb-
aanjaren op basis van het werkelijke loon berekend. Tot slot vormt ook de welvaarts-
vastheid van de pensioenen een mogelijke verklaring. Tijdens de jaren tachtig en 
negentig werden de pensioenuitkeringen alleen aangepast aan de prijsstijging en niet 
aan de welvaartsstijging. De ouderen die reeds op pensioen waren tijdens deze peri-
ode, zagen hun pensioeninkomen dus gedurende een aantal jaar niet mee evolueren 
met de algemene welvaart. Bij ouderen die na het jaar 2000 op pensioen gingen, 
werd het pensioenbedrag wel steeds (gedeeltelijk) aangepast aan welvaartsstijgingen.

3.2. HERKOMST
Aangezien migranten in het algemeen een zwakkere financiële positie hebben dan 
autochtonen, verwachten we dat dit ook het geval is voor de oudere leeftijdsgroep 
die hier wordt onderzocht (Corluy en Verbist, 2010). Het belangrijkste mechanis-
me dat het verschil tussen migranten en autochtonen in de financiële situatie op 
oudere leeftijd zou kunnen verklaren, is dat de eerste groep een minder gunstige 
arbeidsmarktpositie heeft dan de laatste groep en daarom minder pensioenrechten 
opbouwde.

We verwachten niet alleen verschillen tussen autochtonen en migranten, maar ook 
tussen migrantengroepen onderling. In de eerste plaats verschilt de situatie van eer-
stegeneratiemigranten – die niet in België zijn geboren – van die van tweedegene-
ratiemigranten – die weliswaar bij geboorte niet de Belgische nationaliteit hadden, 
maar wel in België geboren werden. Eerstegeneratiemigranten hebben namelijk ge-
middeld vaker een deel van de loopbaan gepresteerd in een land met een lagere wel-
vaart dan België, wat negatieve implicaties heeft voor de inkomenspositie in België. 
Bovendien ervaren eerstegeneratiemigranten meer moeilijkheden op de Belgische 
arbeidsmarkt wegens onder andere taalbarrières. Behalve de migratiegeneratie speelt 
ook de herkomst een rol. Onderzoek toont doorgaans aan dat niet-Europese her-
komstgroepen een minder gunstige inkomenssituatie hebben dan migranten met 
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een Europese herkomst (Corluy en Verbist, 2010). We verwachten dat de herkomst-
groepen die over het algemeen een slechte sociaal-economische positie hebben, ook 
op latere leeftijd vaker arm zijn.8

Tabel 5 beschrijft de herkomst van ouderen in België. Zoals blijkt uit de tabel, heeft 
ongeveer één op tien ouderen geen Belgische herkomst. Het merendeel van deze mi-
granten is eerstegeneratiemigrant; minder dan één procent van alle ouderen is tweede-
generatiemigrant. Dit is een logisch gevolg van het moment waarop de steekproef is ge-
trokken. We beschouwen namelijk de 65+’ers in 2011 – geboren in 1946 of vroeger. De 
structurele migratie naar België kwam echter pas op gang na de Tweede Wereldoorlog. 
De tweedegeneratiemigranten uit onze steekproef zijn dus geen nakomelingen van de 
migranten uit de grote migratiegolven na de Tweede Wereldoorlog, maar de kinderen 
van de migranten die daarvóór in veel beperktere aantallen naar België kwamen.

TABEL 5: AANDEEL IGO-ONTVANGERS NAAR HERKOMST (BELGIE, 2011)

Aandeel in totale populatie Percentage met IGO
Autochtoon 91,2 5,1 (4.667)
Eerstegeneratiemigrant 8,2 15,3 (1.254)

aandeel binnen groep percentage met IGO
Buurlanden 28,4 5,1 (118)
EU-Zuiden 35,2 6,6 (192)
EU-nieuw 3,4 15,5 (43)
Turkije 5,2 22,1 (95)
Maghreb 14,3 33,3 (392)
Congo, Burundi & Rwanda 1,5 66,9 (83)
Andere 11,9 34,0 (331)
Tweedegeneratiemigrant 0,7 8,8 (61)

aandeel binnen groep percentage met IGO
Buurlanden 48,4 9,0 (30)
EU-Zuiden 19,8 5,1 (7)
EU-nieuw 15,9 10,0 (11)
Andere 15,9 11,8 (13)

N = 100 610.
Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

(8) De categorisering van herkomstgroepen gebeurde als volgt: ‘buurlanden’ (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg 
en Nederland), ‘EU-Zuiden’ (Spanje, Griekenland, Italië en Portugal), ‘EU-nieuw’ (Cyprus, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië), ‘Turkije’, ‘Maghreb’ 
(Marokko, Algerije en Tunesië), ‘Congo, Burundi en Rwanda’ en ‘andere’.
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In lijn met onze verwachtingen ligt het armoederisico van eerstegeneratiemigranten 
het hoogst en dat van autochtonen het laagst. Binnen de groep eerstegeneratiemi-
granten zijn de buurlanden en de Zuid-Europese landen de grootste herkomstgroe-
pen. Deze herkomstgroepen hebben een relatief laag percentage IGO-ontvangers, 
vergelijkbaar met dat van autochtonen (vijf tot zeven procent). Een ander belangrijk 
herkomstgebied is de Maghreb. De groep met deze herkomst wordt wel met een 
aanzienlijk armoederisico geconfronteerd: van de eerstegeneratiemigranten afkom-
stig uit Maghreblanden is ongeveer een derde arm. Ook eerstegeneratiemigranten 
uit andere niet-Europese landen hebben een hoog armoederisico. Bij de Congolese, 
Burundese en Rwandese eerstegeneratiemigranten – weliswaar een kleine groep – 
zijn zelfs twee derden arm. Verder stellen we vast dat zoals verwacht binnen iedere 
herkomstgroep het armoederisico lager ligt bij de tweedegeneratiemigranten dan bij 
de eerstegeneratiemigranten, met uitzondering van de buurlanden. Twee mogelijke 
verklaringen dringen zich op. Enerzijds bouwden tweedegeneratiemigranten hun 
pensioenrechten vermoedelijk voor een groter deel op in België dan hun ouders. 
Eerstegeneratiemigranten uit de buurlanden ondervinden hiervan minder nadelen, 
omdat de pensioenrechten in hun land van herkomst meer op het niveau liggen 
van de Belgische voorzieningen (of zelfs ruimer zijn). Anderijds kunnen we veron-
derstellen dat eerstegeneratiemigranten af te rekenen hadden met een grotere taal-
achterstand bij het betreden van de Belgische arbeidsmarkt dan hun kinderen. Ook 
hier speelt het intergenerationale verschil minder voor migranten uit de buurlanden, 
omdat voor hen taal een veel lagere drempel vormde.

3.3. PENSIOENSTELSEL
De Belgische wettelijke pensioenbescherming is georganiseerd naargelang van het 
statuut dat men inneemt op de arbeidsmarkt. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen drie stelsels: dat voor werknemers, dat voor zelfstandigen en het ambtenaren-
stelsel. Deze stelsels worden gekenmerkt door specifieke regels en daarmee verbon-
den ook verschillende uitkeringshoogtes. Het zou in het bestek van deze bijdrage 
te ver leiden om uitgebreid stil te staan bij de specificiteit van de onderscheiden 
stelsels. Daarvoor verwijzen we de lezer graag naar Berghman en Peeters (2012) en 
Peeters (2016). Echter, zeer algemeen kunnen we stellen dat het werknemersstelsel 
voorziet in een pensioenhoogte van 60 procent van het gemiddelde loon dat men 
gedurende de loopbaan verwierf (75 procent indien de huwelijkspartner geen of 
nauwelijks pensioenrechten heeft opgebouwd). De zelfstandigen, daarentegen, ont-
vangen een aanzienlijk lager wettelijk pensioen, in overeenstemming met de lagere 
sociale bijdragen die ze betalen. De ambtenaren uit deze cohorte ontvangen op hun 
beurt bij een loopbaan van 45 jaar een pensioen ten bedrage van 75 procent van het 
gemiddelde loon dat ze ontvingen tijdens de laatste vijf jaren van hun carrière (die 
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in de regel ook beter betaald zijn).9 Het hoeft niet te verbazen dat het ambtenaren-
pensioen doorgaans als het voordeligste regime wordt beschouwd en het zelfstandi-
genpensioen als het minst voordelige. Louter op basis van de regelgeving kunnen we 
bijgevolg verwachten dat het armoederisico kleiner is bij ambtenaren dan bij werk-
nemers, terwijl het groter is bij zelfstandigen (hoewel we hier nogmaals bij dienen te 
vermelden dat we niet beschikken over gegevens over het vermogen, hetgeen in het 
bijzonder bij zelfstandigen een grote lacune betekent).

Omdat men gelijktijdig of opeenvolgend in verschillende stelsels kan werken, komt 
het vaak voor dat mensen rechten opbouwen binnen meer dan één stelsel. Zelfs 
meer dan 30 procent van de gepensioneerden bevindt zich in deze situatie (Bergh-
man en Peeters, 2012). Echter, voor sociologisch analytische doeleinden dient het 
belang van deze gemengde loopbanen niet overschat te worden. In de realiteit com-
bineren mensen bijvoorbeeld vaak rechten opgebouwd als werknemer met een zeer 
beperkt recht als zelfstandige omdat ze maar gedurende korte periode zelfstandige 
waren. Dikwijls valt er dus een duidelijke dominante poot te herkennen binnen de 
rechten die men opbouwt in verschillende stelsels. Daarom hebben we in wat volgt 
rekening gehouden met het stelsel waarbinnen men overduidelijk het merendeel van 
zijn/haar pensioenrechten heeft opgebouwd. Dat wil zeggen dat mensen die 75 pro-
cent of meer van hun pensioen ontlenen aan een bepaald stelsel, worden beschouwd 
als behorende tot die categorie. Ter illustratie, gezien de lage pensioenopbouw in het 
zelfstandigenstelsel, is een persoon die voor drie kwart pensioen uitbetaald krijgt vol-
gens dat statuut duidelijk vooral actief geweest als zelfstandige gedurende zijn/haar 
loopbaan. Enkel diegenen die geen 75 procent binnen één enkel stelsel ontvangen, 
beschouwen we als mensen met een gemengde loopbaan. Volgens deze operationa-
lisering valt slechts één op tien 65+’ers onder de gemengde categorie. Daarentegen 
behoort de helft tot de werknemers. Eén op tien is hoofdzakelijk zelfstandige ge-
weest en ruim 17 procent haalt zijn pensioen merendeels uit het ambtenarenstelsel.10

Behalve de verschillende groepen van ouderen met een pensioeninkomen, onder-
scheiden we nog een groep van personen die geen pensioen ontvangen. Met 12,7 
procent vormen zij immers zelfs een belangrijker deel van de 65+’ers dan de personen 
met een gemengde loopbaan (volgens onze operationalisering) en de zelfstandigen.

(9) Sinds 2012 wordt het pensioen van ambtenaren berekend op basis van het loon tijdens de laatste tien 
loopbaanjaren.
(10) We dienen te vermelden dat ook een aanzienlijk aantal personen pensioenrechten opbouwt in het buiten-
land. Vermits buitenlandse pensioenen een bijzonder complexe aangelegenheid zijn, laten we de groep personen 
die een buitenlands pensioen ontvangen, en de eerstegeneratiemigranten (we kennen immers niet van ieder 
herkomstland de buitenlandse pensioenrechten) buiten beschouwing in tabel 6. Het gaat over 15.464 personen 
(oftewel 15,4 procent van de populatie). Voor analyses die zich in het bijzonder toespitsen op buitenlandse 
pensioenen verwijzen we de lezer graag naar het MIGRAGE-project (http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.
asp?l=nl&COD=TA/00/47). Aangezien de eenheden in tabel 6 worden onderverdeeld naar alleenstaand en 
samenwonend, worden ook de personen die in een woonzorgcentrum verblijven, niet opgenomen in de tabel 
(zie voetnoot 4). In totaal verdwijnen zo 19.633 personen uit de tabel.
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TABEL 6: AANDEEL IGO-ONTVANGERS NAAR STELSEL EN GEZINSSITUATIE (BELGIE, 2011)

Aandeel in de 
populatie

Percentage met IGO
Totaal Alleenstaand Samenwonend

Werknemer 50,0 4,0 (1.633) 8,1 (1.137) 1,9 (496)
Zelfstandige 10,2 10,6 (874) 18,9 (494) 6,7 (380)
Ambtenaar 17,6 0,1 (18) 0,3 (12) 0,1 (6)
Gemengd 9,5 11,1 (853) 14,9 (539) 7,7 (314)

Zonder pensioen 12,7 4,4 (452) 22,3 (88) 3,7 (364)

N = 80.977.
Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

De verschillende mate van voordeligheid die aan de stelsels wordt toegedicht, komt 
duidelijk naar voor in de gegevens. Het aantal personen dat zich genoodzaakt ziet 
zijn/haar inkomsten aan te vullen met een IGO, loopt sterk uiteen naargelang van 
het stelsel waaruit men de meerderheid van zijn/haar pensioen haalt. 1 op 25 perso-
nen die hoofdzakelijk een werknemerspensioen ontvangt, is arm. Bij de voormalige 
ambtenaren betreft het slechts 3 op 1.000. Daartegenover is het armoederisico bij de 
zelfstandigen en bij de personen die een gemengde loopbaan hebben, aanmerkelijk 
groter – in deze groepen ontvangt meer dan 1 op 10 een IGO.

Voor het hoge armoederisico bij ouderen met een gemengde loopbaan kunnen ver-
schillende verklaringen worden aangehaald. Een eerste mogelijke verklaring vinden 
we in het feit dat deze loopbanen doorgaans een stevig gedeelte als zelfstandige be-
vatten. Twee derde van de gepensioneerden met gemengde pensioenrechten ont-
vangt een gedeelte van zijn pensioen uit het zelfstandigenstelsel, terwijl dit bij alle 
gepensioneerden samen minder dan één derde is. In vergelijking is het aandeel rech-
ten als werknemer en als ambtenaar dus aanzienlijk kleiner dan gemiddeld.

Een andere mogelijke verklaring voor het relatief hoge aandeel arme ouderen met 
een gemengde loopbaan vinden we in de lengte van de loopbaan en de hoogte van 
het loon. In tabel 7 valt af te lezen dat bij de recent gepensioneerden (zie voetnoot 
5) de gemengde loopbanen die bestaan uit een deel als zelfstandige en een deel als 
werknemer, gemiddeld genomen twee jaar korter zijn dan de loopbanen van zuivere 
werknemers (over het aantal jaren als ambtenaar is geen informatie beschikbaar). 
Bovendien ligt bij personen met een gemengde loopbaan het loon tijdens de peri-
oden als werknemer gemiddeld 12 procent lager dan bij de werknemers (over het 
inkomen als zelfstandige en als ambtenaar is geen informatie beschikbaar).
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TABEL 7: LOOPBAANKENMERKEN VAN 65-67-JARIGEN NAAR STELSEL (BELGIE, 2011)
 

Gemiddeld aantal 
gepresteerde dagen

Gemiddeld bruto dagloon als 
werknemer

(in prijzen van januari 2015)
Zuivere werknemer 11.100 (≈ 36 voltijdse jaren) 83 EUR (≈ 2.200 EUR/maand)
Gemengd
 (werknemer en zelfstandige)

10.700 (≈ 34 voltijdse jaren) 73 EUR (≈ 1.900 EUR/maand)

N = 10 230.
Bron: DWH AM&SB (Bewerking CeSO).

Een derde verklaring hangt samen met de criteria die gelden voor toegang tot en 
berekening van minimumpensioenen. Immers, los van het aantal loopbaanjaren dat 
men heeft doorlopen, dreigt men een lager minimumpensioen te ontvangen louter 
omdat een (té) klein deel van de loopbaan binnen één stelsel valt. Uit bijkomende 
analyses blijkt inderdaad dat recent gepensioneerden met een gemengde loopbaan 
minder vaak dan werknemers en ambtenaren genoeg loopbaanjaren binnen één stel-
sel presteren om aan de toegangsvoorwaarden tot een minimumregeling te voldoen. 
Verder blijkt dat de recent gepensioneerden met een gemengde loopbaan vooral 
toegang hebben tot de minimumregeling die werd ingericht om tegemoet te ko-
men aan de groep ouderen met een gemengde loopbaan (i.e. het zogenaamde ‘klein 
gewaarborgd minimumpensioen’ – streng of soepel criterium). Dit is echter ook 
de minimumregeling met het laagste minimumbedrag. Terwijl drie kwart van de 
werknemers toegang heeft tot de reguliere minimumregeling voor werknemers (het 
‘gewaarborgd minimumpensioen’ – streng of soepel criterium), heeft van de recent 
gepensioneerden met een gemengde loopbaan minder dan drie procent toegang tot 
deze regeling, en is bijgevolg de meerderheid (72 procent) van deze groep aangewe-
zen op het minder gunstige klein gewaarborgd minimumpensioen.11

Verder leert tabel 6 ons dat de verschillen tussen alleenstaanden en samenwonenden 
in tabel 2 niet toe te schrijven zijn aan achterliggende variatie in het stelsel waarbin-
nen een pensioen wordt ontvangen. In ieder stelsel ontvangen de alleenstaanden 
namelijk vaker een IGO dan de samenwonenden. Vooral het relatief lage percenta-
ge IGO-ontvangers bij de samenwonende personen die geen pensioen ontvangen, 
valt op. Vermoedelijk kunnen deze personen meegenieten van de ruime middelen 
waarover hun partner beschikt. Tijdens diens loopbaan betekende dit waarschijnlijk 
dat zij zelf niet of amper hoefden te werken om rond te komen en dus ook nauwe-
lijks rechten opbouwden. Rekening houdend met de generatie die we beschouwen, 
vindt deze hypothese steun door de bevinding dat maar liefst 77 procent van de 

(11) Op 1 juni 2015 werd het bedrag van het klein gewaarborgd minimumpensioen opgetrokken tot op het 
niveau van het gewaarborgd minimumpensioen. Met deze hervorming werd de bestaande ongelijkheid in mini-
mumbescherming tussen loopbanen binnen één stelsel en gemengde loopbanen weggewerkt.
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personen zonder pensioen getrouwde vrouwen zijn. Wanneer we ook de samen-
wonende vrouwen meetellen, klimt dit aandeel zelfs tot 85 procent. We dienen wel 
te vermelden dat klassieke kostwinnersgezinnen een hoger armoederisico kennen 
dan tweeverdienersgezinnen. Zo is het armoederisico van gehuwde mannen die een 
gezinspensioen ontvangen wegens hun afhankelijke echtgenote, ongeveer vier keer 
zo groot als dat van gehuwde mannen die een rustpensioen aan alleenstaandentarief 
ontvangen, omdat hun echtgenote met haar pensioen een substantiële bijdrage le-
vert aan het gezinsinkomen (3,8 tegenover 0,9 procent IGO-ontvangers).

Tot slot vermelden we nog dat de huishoudens van werknemers en personen met 
gemengde loopbanen het minst vaak over andere inkomensbronnen dan uitkerin-
gen en inkomen uit arbeid lijken te beschikken. De ouderen uit deze categorieën 
ontvangen namelijk het vaakst een IGO indien ze over een laag inkomen uit uitke-
ringen en arbeid beschikken: onder de lage inkomens ontvangt 20 procent van de 
ouderen met een gemengde loopbaan en 24 procent van de werknemers een IGO, 
tegenover slechts 14 procent van de zelfstandigen, 13 procent van de ambtenaren en 
6 procent van de ouderen zonder persoonlijk pensioeninkomen.

 CONCLUSIE

In dit artikel onderzochten we het gebruik door Belgische ouderen van sociale bij-
stand – en in het bijzonder de Inkomensgarantie voor Ouderen. Aan de hand van 
de administratieve gegevens uit het DWH AM&SB konden we de frequentie van 
ernstige armoede duiden naargelang van diverse kenmerken. Op die manier kon een 
aantal belangrijke risicofactoren geïdentificeerd worden. We zetten ze hier nog even 
kort op een rijtje.

Het belang van de burgerlijke staat valt moeilijk te ontkennen. In het algemeen 
kunnen we stellen dat wie getrouwd is, een substantieel lager armoederisico on-
dervindt. Ten dele ligt dit aan samenwoonst, waarbij schaalvoordelen gelden en 
middelen gedeeld kunnen worden tussen de partners om financiële klappen op te 
vangen. Echter, het huwelijk blijkt een ruimere armoedebescherming te bieden dan 
louter het delen van een huishouden door samenwonende partners. Voor de be-
schouwde generatie – geboren vÓÓr 1947 – was het huwelijk nog in grote mate de 
norm voor een stabiele relatie. Dit culturele gegeven heeft mogelijkerwijze ook een 
gedragscomponent. Mensen die getrouwd zijn, staan misschien anders tegenover 
het huishouden – en het huishoudbudget – dan mensen die samenwonen. Onge-
huwde samenwoonst wordt dan beschouwd als vrijblijvender, waardoor er minder 
gemeenschappelijke reserves worden aangelegd of men minder snel overgaat tot de 
gezamenlijke aankoop van een huis. Naarmate deze norm aan sociale dwingendheid 
inboet en andere gezinsvormen geïnstitutionaliseerd geraken, nemen de verschillen 
tussen getrouwden en samenwonenden af.
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In eerder onderzoek werd al meermaals de kwetsbare positie van vrouwen gesigna-
leerd met betrekking tot armoede (Smeeding en Williamson, 2001; Europese Com-
missie, 2006; OECD, 2008). Onze resultaten bevestigen dat ook voorbij de leeftijd 
van 65 vrouwen vaker worden getroffen door armoede dan mannen. Het behoeft 
weinig betoog dat dit te wijten is aan de positie die vrouwen traditioneel innamen 
op de arbeidsmarkt. Binnen het kostwinnersmodel stonden zij vooral in voor het 
huishouden en hadden ze slechts een zeer beperkt aandeel in het verwerven van het 
gezinsinkomen. Daarom bouwden zij ook aanzienlijk minder persoonlijke pensi-
oenrechten op (wat ook blijkt uit hun sterke oververtegenwoordiging binnen de 
groep zonder pensioen). Het gevolg daarvan is dat de situatie van oudere vrouwen 
gekenmerkt wordt door een grote mate van afhankelijkheid.

De financiële afhankelijkheid van vrouwen uit zich duidelijk in de armoederisico’s 
waarmee verschillende groepen van vrouwen op latere leeftijd geconfronteerd wor-
den. Het belang van burgerlijke staat en samenwoonst dat eerder voor de 65+’ers in 
het algemeen werd gesignaleerd, blijkt zich namelijk bij vrouwen nog veel sterker te 
manifesteren. Getrouwde vrouwen moeten slechts in uitzonderlijke gevallen een be-
roep doen op de IGO. Dit geldt ook voor de weduwen. Hoewel hun armoederisico 
weliswaar iets groter is dan dat van de getrouwden, is het verschil verwaarloosbaar in 
vergelijking met de risico’s waaraan de andere categorieën van niet-gehuwde vrou-
wen zijn blootgesteld. Dit kunnen we toeschrijven aan de betrekkelijk genereuze 
overlevingspensioenregeling. Anders gezegd, hoewel weduwen dus afhankelijk blij-
ven van hun voormalige echtgenoot, zorgt dit ervoor dat ze niet aangewezen zijn op 
de hulp van een andere kostwinner om uit armoede te blijven. Het armoederisico 
verschilt immers nauwelijks tussen de alleenstaande en samenwonende weduwen.

In schril contrast tot de gunstige pensioensituatie van gehuwde vrouwen en wedu-
wen staan de armoedecijfers van gescheiden (feitelijk en wettelijk) en ongehuwde 
vrouwen. Bij vrouwen die feitelijk of uit de echt scheidden, is 29 procent arm. Dit 
percentage neemt nog toe wanneer deze vrouwen alleenstaand zijn. Meer dan 30 
procent van de alleenstaande gescheiden vrouwen (feitelijk en wettelijk) vult haar 
middelen aan met een IGO. Het armoederisico van vrouwen die niet huwden, ligt 
lager, maar is nog steeds substantieel: 19 procent van de vrouwen zonder huwelijks-
verleden dient zich te beroepen op de IGO. Dit aandeel ligt lager dan bij gescheiden 
vrouwen omdat de tewerkstelling van ongehuwde vrouwen dankzij hun gemiddeld 
langere loopbaan en hoger loon meer pensioenrechten oplevert dan die van geschei-
den vrouwen. Vrouwen die niet huwden, zijn dus minder financieel afhankelijk van 
anderen dan gescheiden vrouwen.

Het armoederisico van ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, is aanzien-
lijk hoger dan dat van ouderen die autonoom wonen. Gezien het dalende aantal 
IGO-ontvangers in de hogere leeftijdsgroepen zegt dit vermoedelijk vooral iets over 
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de aantrekkelijkheid van de opname in een zorgcentrum wanneer men zelf niet 
meer kan instaan voor zijn/haar huishouden. Ouderen wier middelen dit toelaten, 
lijken actief weg te kiezen van deze optie. In die optiek kunnen we ervoor pleiten 
dat het beleid de nadruk legt op initiatieven die zelfstandig wonen voor ouderen fa-
ciliteren en democratiseren, zodat ook minder bemiddelde zorgbehoevenden langer 
in de eigen woonst kunnen blijven.

Met uitzondering van de ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, neemt 
het armoederisico toe met de leeftijd. De exacte reden voor dit verband werd niet 
onderzocht, maar het is mogelijk te wijten aan de vroegere forfaitaire pensioenbe-
rekening en aan het feit dat de pensioenuitkeringen in de jaren tachtig en negentig 
niet werden aangepast aan de welvaartsstijging. Een andere mogelijke reden voor 
de grotere armoede bij oudere ouderen is de uitputting van persoonlijke reserves 
gedurende de periode van pensionering.

Ook herkomst is een belangrijke factor inzake het armoederisico op latere leeftijd. 
Vooral eerstegeneratiemigranten (die niet in België zijn geboren) en migranten uit 
niet-Europese landen zijn opvallend aangewezen op de IGO. Bij de Congolese, 
Burundese en Rwandese eerstegeneratiemigranten leeft zelfs twee derde in armoede. 
Deze cijfers wijzen zowel op de moeilijkheden die deze migranten hebben op de 
Belgische arbeidsmarkt, als op de nadelige inkomenspositie van migranten vooraf-
gaand aan de migratie.

Dat de pensioenstelsels onderling sterk verschillen wat betreft de pensioenbescher-
ming waarin ze voorzien, wordt bevestigd door onze analyses. Vier procent van 
de gepensioneerden die hoofdzakelijk in een werknemersstatuut hebben gewerkt, 
maakt gebruik van de IGO, terwijl dit bij voormalige ambtenaren nauwelijks voor-
komt. Bij de voormalige zelfstandigen is de situatie zorgwekkender. De lagere pen-
sioenrechten die ze genieten, vertalen zich in een hoger armoederisico. Bovendien 
slagen veel vroegere zelfstandigen er klaarblijkelijk niet in hun lager wettelijk pen-
sioen te compenseren door gebruik van aanvullende pensioenformules. Hoewel we 
niet over informatie over vermogen beschikken, blijkt hier onrechtstreeks ook uit 
dat zij geen afdoende persoonlijke reserves kunnen opbouwen om uit armoede te 
blijven, want deze reserves worden wel in rekening gebracht bij de middelentoets 
van de IGO. Alarmerend is ook de toestand van personen die hun pensioen binnen 
verschillende stelsels opbouwden. Deze ongunstige toestand lijkt een gevolg te zijn 
van verschillende factoren. Ten eerste ontvangen de personen met een gemengde 
loopbaan gemiddeld genomen een belangrijk deel van hun pensioenrechten in het 
minst gunstige pensioenstelsel (i.e. het zelfstandigenstelsel). Ook heeft deze groep 
gemiddeld een relatief korte loopbaan en een relatief laag loon. Tot slot hadden per-
sonen met een gemengde loopbaan in het verleden los van het aantal loopbaanjaren 
dat ze hadden doorlopen, vaak enkel toegang tot een minder gunstige pensioenre-
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geling. Sinds 1 juni 2015 is dit laatste verschil opgeheven door de gelijkschakeling 
van de minimumregeling voor gemengde loopbanen aan de minimumvoorziening 
voor werknemers.

Zonder uitspraken te doen over achterliggende mechanismen, zijn de risicofacto-
ren die een verhoogd armoederisico op latere leeftijd met zich meebrengen, dus: 
vrouw zijn; (feitelijk of wettelijk) gescheiden of ongehuwd zijn; alleen wonen; in een 
woonzorgcentrum verblijven; een oudere gepensioneerde zijn (75+); eerstegenera-
tiemigrant zijn; niet van de EU afkomstig zijn; en voornamelijk als zelfstandige ge-
werkt hebben of een gemengde loopbaan hebben. Daartegenover staat dat mannen, 
gehuwden en verweduwden, ouderen die samenwonen met anderen, ouderen die 
autonoom wonen (en dus niet in een woonzorgcentrum verblijven), jonge ouderen 
(-75), autochtonen, en ouderen die voornamelijk als ambtenaar werkten minder 
vaak in armoede leven op latere leeftijd. Wanneer verschillende van bovenstaande 
factoren gecombineerd worden, blijkt dat ze elkaar in sommige gevallen versterken, 
en dit zowel in positieve als in negatieve zin. De situatie is het ernstigst wanneer 
ouderen deel uitmaken van een groep waar verschillende risico’s samenkomen. Zo 
bleek uit de analyses dat bijna één op vijf alleenstaande voormalige zelfstandigen 
arm is, alsook ongeveer één derde van de alleenstaande gescheiden vrouwen. Andere 
illustraties zijn het feit dat bijna vier op tien ongehuwden die in een woonzorgcen-
trum verblijven, een IGO ontvangen, en dat zelfs drie kwart van de oudere (75+) 
eerstegeneratiemigranten uit Congo arm is. Daartegenover staat dat sommige oude-
ren zeer lage armoederisico’s kennen, omdat ze verschillende kenmerken combine-
ren die verbonden zijn met een laag armoederisico. Zo bleek dat slechts één op der-
tig verweduwde mannen die een huishouden delen met anderen, arm is. Bovendien 
ontvangt slechts één op 1.600 samenwonende voormalige ambtenaren een IGO.

Ter afsluiting nog een kleine bedenking over de draagwijdte van het gerapporteerde 
materiaal. Uit de aangeboden, soms tentatieve verklaringen spreekt al de aard van 
deze bijdrage. Het was niet onze bedoeling om armoede ‘weg te verklaren’. Wel 
wilden we het veld exploreren op basis van zeer betrouwbare gegevens en zodoen-
de de vinger leggen op enkele zere plekken. Ongetwijfeld kunnen beleidsmakers 
reeds inspiratie putten uit het overzichtsmatige cijfermateriaal, maar op verschil-
lende terreinen roept het meer vragen op dan het beantwoordt. Daarom biedt deze 
verkenning de richtingen waarin verder onderzoek naar specifieke mechanismen en 
deelpopulaties zich kan begeven.
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1. INLEIDING

De laatste jaren worden we overspoeld door negatieve berichten omtrent de finan-
ciële houdbaarheid van het pensioenstelsel. Door de gestegen levensverwachting en 
in het kader van een politiek van langere loopbanen beperkten de Nederlandse en 
later de Belgische overheid de mogelijkheden om vervroegd uit te treden. Dit is 
een delicate oefening want vervroegd uittreden is een sociale norm geworden bij 
heel wat werknemers én werkgevers (Wise, 2010). De jaarlijkse Belgische pensioen- 
enquête van Delta Lloyd geeft aan dat heel wat werknemers verwachten om vÓÓr 
hun 65ste op pensioen te gaan. De gemiddeld gewenste pensioenleeftijd is 61 jaar 
(Delta Lloyd, 2014). Diverse studies tonen aan dat ook werkgevers om verschillende 
motieven (zoals productiviteit, loonkosten, opleidingen, …) niet enthousiast zijn 
om te investeren in het behoud van oudere werknemers. Slechts 27 procent van de 
Europese werkgevers moedigt zijn oudere werknemers aan om tot de officiële pensi-

(1) Bedanking SHARE: dit artikel maakt gebruik van data van de Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe (SHARE), Wave 1, 2, 4 en 5 (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.260, 10.6103/SHARE.w2.260, 10.6103/
SHARE.w4.111, 10.6103/SHARE.w5.100). De SHARE dataset is hoofdzakelijk gefinancierd door de Europese 
Commissie via FP5 (QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-
CT-2005-028857) en FP7 (SHARE-PREP: N°211909, SHARE-LEAP: N°227822, SHARE M4: N°261982). 
Bijkomstige financiering van het U.S. National Institute on Ageing (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, 
P01 AG08291, P30 AG12815, R21 AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG BSR06-11 en OGHA 04-064) en 
van Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Ook verscheidene nationale financieringsbronnen zijn 
dankbaar erkend (zie www.share-project.org).
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oenleeftijd aan het werk te blijven (Conen, Henkens en Schippers, 2012). Ongeveer 
twee derde van de werkgevers in deze studie nam nooit maatregelingen om oudere 
werknemers in dienst te nemen of te behouden.

Een langere loopbaan zorgt ongetwijfeld voor een betere financiële situatie voor de 
betrokkene maar anderzijds rijst de ruimere vraag naar het effect op het algemene 
persoonlijke welzijn. In dit onderzoek meten we het algemeen welzijn a.d.h.v. een 
levenstevredenheidsvraag. Deze indicator wordt beschouwd als een individuele eva-
luatie van het welzijn in al zijn dimensies en is aanbevolen door de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als subjectieve welzijnsin-
dicator (OECD, 2013a). Een belangrijke determinant van het persoonlijke welzijn 
is de vrijwilligheid van keuzes (Bavetta en Navarra, 2012). De keuze om aan het 
werk te blijven of uit te treden is voor velen een van de belangrijkste keuzes in het 
leven. Daarom introduceren we het concept ‘onvrijwillig werken op oudere leeftijd’ 
en maken we een onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig werkenden om de 
welzijnsgevolgen van langere loopbanen te onderzoeken. We definiëren onvrijwillig 
werken als ‘de situatie waarin de werknemer beslist om aan het werk te blijven maar 
deze keuze als onvrijwillig of gedwongen ervaart’. We gaan na hoe groot het aandeel 
ouderen is dat zijn beslissing om aan het werk te blijven, als onvrijwillig ervaart. 
Daarna onderzoeken we wat het effect is van onvrijwillig aan het werk te zijn op het 
algemene welzijn van de betrokkenen.

In dit onderzoek maken we gebruik van gegevens van de Europese longitudinale 
dataset Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). SHARE 
bevat gedetailleerde gegevens van meer dan 85.000 vijftigplussers uit 20 Europese 
landen (Börsch-Supan en Jürges, 2005; Börsch-Supan et al., 2013). Een uitgebreide 
module van de dataset is gewijd aan de huidige werkstatus. De kenmerken van de 
huidige of de laatste baan alsook de hoogte van het arbeidsinkomen en van uitke-
ringen worden bevraagd. De bevraging gebeurde in vier periodes (2004-5, 2006-7, 
2011 en 2013). Ons onderzoek kijkt naar Nederland en België. Beide landen voer-
den het laatste decennium een beleid dat aanzet tot langer werken. De Nederlandse 
regering startte reeds in 2006 met het verstrengen van het vervroegd pensioenbeleid, 
in België was dit pas vanaf 2011. De wettelijke pensioenleeftijd werd opgetrokken 
naar 67 jaar in 2023 (Nederland) of in 2030 (België). SHARE biedt de mogelijk-
heid om het aandeel werkenden op te volgen voor vier observatiemomenten over de 
periode 2005 tot 2013 voor beide landen. Voor Nederland en België bevat SHARE 
respectievelijk 6509 en 8694 unieke respondenten en 12531 en 17910 observaties. 
Een derde van de respondenten werd in elk van de vier perioden bevraagd (anderen 
maar in één, twee of drie perioden). De steekproef wordt gewogen op basis van re-
gio, leeftijdsklasse en geslacht per observatieperiode en per land (Abduladze, Malter 
en Börsch-Supan, 2013).
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In het volgende deel gaan we na of de werkenden op latere leeftijd op pensioen 
zijn gegaan in de periode 2005-2013. Daarna onderzoeken we de welzijnsgevolgen 
van onvrijwillig werken op latere leeftijd. Eerst conceptualiseren we wat individueel 
welzijn en onvrijwillig werken is (deel drie). In deel vier onderzoeken we het aandeel 
onvrijwillig werkenden waarna we aantonen (deel vijf ) dat onvrijwillig werkenden 
een lagere levenstevredenheid rapporteren dan vrijwillig werkenden. We sluiten af 
met een overzicht van discussiepunten en enkele beleidsaanbevelingen.

2. OUDEREN WERKEN TOT OP LATERE LEEFTIJD IN NEDERLAND DAN IN BELGIE

SHARE bevraagt de respondenten over hun huidige arbeidssituatie. Tabel 1 geeft de 
arbeidssituatie per leeftijdsgroep weer en toont een verschillende verdeling van de 
arbeidsgroepen tussen de landen. In SHARE wordt gepensioneerd zijn ruim gede-
finieerd en de groep bestaat ook uit gedeeltelijke uittreders of bruguittreders. Over 
de periodes heen (niet gerapporteerd in de tabel) wint het aandeel gedeeltelijke uit-
treders (uittreders die nog enige betaalde arbeid verrichten) aan populariteit in beide 
landen. Het percentage vervroegde uittreders (voor de leeftijd van 65 jaar) ligt in 
België hoger dan in Nederland. Dit komt gedeeltelijk doordat het pensioenbeleid 
in Nederland eerder is aangescherpt. In Nederland is het percentage huisvrouwen, 
huismannen en arbeidsongeschikten in dezelfde leeftijdscategorie echter hoger. Het 
percentage werkende ouderen is gemiddeld hoger in Nederland dan in België maar 
een Nederlander werkt gemiddeld minder uren (niet in de tabel). Nederlandse wer-
kende respondenten rapporteerden een gemiddelde werkweek van 34 uur, Belgische 
van 38 uur. Het aandeel zelfstandigen in de werkende populatie is in de twee landen 
ongeveer gelijk (15 procent).
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TABEL 1: DE GERAPPORTEERDE HUIDIGE SITUATIE PER LEEFTIJDSGROEP, IN PROCENTEN, 
GEMIDDELD OVER DE VIER OBSERVATIEPERIODES, GEWOGEN DATA

50-64 jaar 65-74 jaar 75+ jaar Gemiddeld
NL BE NL BE NL BE NL BE

Gepensioneerd
   - Volledig
   - Gedeeltelijk

11 23 78 83 75 78 39 50
71 90 92 95 98 99 91 95
29 10 8 5 2 1 9 5

Werknemer of zelfstandige
   - < 36 uur
   - ≥ 36 uur

56 49 2 1 0 0 33 26
45 35 67 59 63 67 45 35
55 65 33 41 38 33 55 65

Huisman/-vrouw 15 11 18 15 19 20 16 14
Werkloos 4 8 0 0 0 0 2 4
Langdurig ziek, arbeidsonge-
schikt of met beperking 12 9 1 1 2 1 8 5

Andere: rentenier, levend op 
eigen middelen, 
student, vrijwilligerswerk

2 1 1 1 4 1 2 1

Procent per leeftijdsgroep 58 53 25 25 18 22 100 100

Noot: respondenten onder de 50 jaar (partners) werden niet opgenomen in de tabel.

Beide landen kennen een cultuur van vervroegde uittrede, maar dit neemt lichtjes af 
over de periodes (tabel 2). De effectieve pensioenleeftijd is lager bij de Belgische dan bij 
de Nederlandse gepensioneerden. Er wordt ook geen inhaalbeweging gemaakt. Deze 
cijfers zijn gelijklopend aan de OESO-berekeningen van de effectieve pensioenleeftijd 
in beide landen (OECD, 2013c). Als we enkel de recent gepensioneerden (hoogstens 
drie jaar op pensioen) bekijken, zijn er nog steeds duidelijke verschillen in de effectie-
ve pensioenleeftijd. Behalve een hogere gemiddelde pensioenleeftijd is de variatie in 
Nederland lager en daalt deze over de tijd. Terwijl in 2013 de meerderheid van de Ne-
derlandse recent gepensioneerden op pensioen ging op 65 jaar, is er een meerderheid 
in België die vÓÓr 62 jaar op pensioen gaat. Een verklaring voor de verschillen tussen 
Nederland en België is het tijdsverschil in het beleid omtrent langere loopbanen. In 
België is vervroegd uittreden met volledig pensioen nog steeds mogelijk (het beleid 
heeft voornamelijk de leeftijdsvoorwaarden verhoogd), terwijl vervroegd uittreden in 
de eerste pijler in Nederland sterk financieel werd ontmoedigd of afgeschaft. Boven-
dien bestaan er nog steeds andere vervroegde uittredemogelijkheden in de eerste pijler, 
bijvoorbeeld in België kunnen werknemers ook uittreden via ziekte-en invaliditeitsuit-
kering, werkloosheid met bedrijfstoeslag of vrijstelling van inschrijving als werkzoeken-
de. Bijgevolg kunnen we concluderen dat er deels een mentaliteitswijziging is, maar dat 
vervroegd uittreden nog steeds voor velen een sociale norm is. Voor Nederland zien we 
duidelijke veranderingen richting de officiële pensioenleeftijd. België maakt nauwelijks 
een inhaalbeweging op Nederland en er is een grote variatie in de pensioenleeftijd.
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TABEL 2: GEMIDDELDE EFFECTIEVE PENSIOENLEEFTIJD PER LEEFTIJDSCATEGPROE, IN PROCENTEN, 
GEWOGEN DATA
 

2007 2011 2013 Gemiddeld
NL BE NL BE NL BE NL BE

Effectieve pensioenleeftijd gepensioneerden
 < 55 jaar 6,3 12,0 2,5 6,5 2,0 6,6 3,4 8,3
 55-59 jaar 20,9 28,8 18,7 27,2 16,3 26,1 18,4 27,3
 60 jaar 12,7 23,6 13,4 26,1 10,4 25,3 12,1 25,0
 61-64 jaar 19,1 17,0 23,4 19,2 23,4 20,5 22,2 18,9
 65 jaar 33,7 13,7 35,3 16,4 40,1 17,1 36,6 15,8
 > 65 jaar 7,3 5,0 6,7 4,6 7,7 4,5 7,3 4,7
Gemiddeld in jaren 61,22 59,35 62,00 60,27 62,46 60,31 61,95 59,99
Effectieve pensioenleeftijd voor de recent gepensioneerden (<= 3jr op pensioen) 
< 60 jaar 18,6 34,6 7,0 24,0 3,4 21,8 9,2 26,3
60-61 jaar 23,4 29,7 19,6 36,6 10,4 32,6 17,5 33,1
62 jaar 5,9 4,1 12,4 3,3 10,3 4,0 9,7 3,8
63-64 jaar 4,3 8,6 10,8 9,8 13,5 7,4 9,8 8,6
65 jaar 40,0 15,7 40,3 20,8 53,3 27,1 44,9 21,6
> 65 jaar 7,8 7,4 9,9 5,5 9,2 7,1 9,0 6,7
Gemiddeld in jaren 62,44 60,56 63,18 61,20 63,89 61,54 63,21 61,13
Standaardafwijking 3,44 4,38 2,70 3,61 2,35 3,66 2,89 3,87

Noot: in de eerste observatieperiode (2005) werd de effectieve pensioenleeftijd niet bevraagd.

3. WELZIJN EN DE VRIJWILLIGHEID VAN GEMAAKTE KEUZES  

Alvorens de welzijnsgevolgen van het beleid van langer werken te onderzoeken, is 
een conceptualisering van de begrippen welzijn en (on)vrijwillig werken nodig. Het 
welzijn of de levenskwaliteit van de burger wordt steeds meer als een direct be-
leidsrelevant criterium aanvaard (Stiglitz, Sen en Fitoussi, 2009). De toenemende 
aandacht voor geluks- en tevredenheidsonderzoek (ook in de media) toont ook aan 
dat ruimere visies op welzijn weerklank vinden in de maatschappij. Welzijn om-
vat behalve inkomen ook andere domeinen zoals gezondheid, vrije tijd, individuele 
rechten en leefmilieu. Welzijnsindicatoren houden best ook rekening met niet-mo-
netaire bronnen van welzijn die belangrijk zijn voor de evaluatie van het individueel 
welzijn en de levenskwaliteit (Fleurbaey en Blanchet, 2013). Bijgevolg is welzijn een 
breed en moeilijk meetbaar concept (OECD, 2011, 2013b; Helliwell, Layard en Sa-
chs, 2012). In dit artikel wordt de tevredenheid over het individuele leven gebruikt 
als evaluatiecriterium voor welzijn. Deze indicator is een alomvattende maatstaf en 
wordt gezien als een individuele evaluatie van iemands levenskwaliteit over alle do-
meinen heen.
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Een belangrijke bepalende factor van levenstevredenheid is de vrijwilligheid van ge-
maakte keuzes. Situaties waarin er geen keuze is, leiden doorgaans tot een lagere 
tevredenheid in vergelijking met situaties met keuzevrijheid omdat deze situaties als 
onvrijwillig worden ervaren (Botti, 2004). De beslissing om uit te treden of (langer) 
te blijven werken is een belangrijke individuele keuze. In de literatuur wordt een 
onderscheid gemaakt tussen gepensioneerden die hun pensionering als gedwongen 
ervaarden (onvrijwillig gepensioneerden) of niet (vrijwillig gepensioneerden) (Szi-
novacz en Davy, 2005; Van Solinge en Henkens, 2007). Een onvrijwillige uittrede 
zorgt voor een slechtere aanpassing aan het pensioen (Wong en Earl, 2009) en voor 
een significant tevredenheidsverlies (Bender, 2012). Onvrijwillige uittrede wordt in 
de literatuur ruimer gedefinieerd dan die situaties waarin de uittreder geen keu-
ze had (dit is het geval bij uittrede als gevolg van eigen gezondheidsklachten of 
ontslag) (Szinovacz en Davey, 2005). Het gaat namelijk om de eigen ervaring van 
een gedwongen pensioenkeuze en hierbij is de perceptie van zelfcontrole over de 
situatie belangrijk (Szinovacz en Davey, 2005). Uittreden om zorg te verlenen aan 
de partner of aan een familielid kan bijdragen tot de ervaring van een gedwongen 
pensioenkeuze. De zwakke gezondheid van iemand anders staat namelijk buiten 
de zelfcontrole van het individu. Ook de houding van de partner, collega’s en het 
management tegenover pensioen kunnen leiden tot de ervaring van een gedwongen 
pensioenkeuze, evenals een afwijking van de pensioenleeftijd met de gewenste pen-
sioenleeftijd. De vrijwilligheid van uittrede verschilt sterk tussen landen en studies 
(Dorn en Sousa-Poza, 2010). Gebaseerd op gegevens van het International Social 
Survey Programme (ISSP) van 1997 varieert het aandeel onvrijwillig uittreders in 
Europese landen van 10 procent (Denemarken) tot de helft (Duitsland) van de uit-
treders (Dorn en Sousa-Poza, 2010). Van Solinge en Henkens (2007) stelden vast 
dat in Nederland 17 procent op pensioen ging tegen zijn wil, dit op basis van een 
steekproef van 778 respondenten in de sectoren industrie en handel.

Ook de beslissing van de werknemer om langer aan het werk te blijven i.p.v. uit 
te treden, kan als onvrijwillig worden ervaren. Er wordt in de literatuur (en in het 
maatschappelijke debat) weinig rekening gehouden met deze (on)vrijwilligheid van 
de arbeidskeuze bij het analyseren van het welzijn van oudere werknemers. Volgens 
de klassieke arbeidstheorie maakt de werknemer steeds een afweging tussen inkomen 
en vrije tijd en kan die bijgevolg geen onvrijwillige keuze maken. De werknemer 
heeft steeds de keuze om te stoppen met werken indien hij of zij genoegen neemt 
met een lager inkomen en (toekomstig) pensioen. De beslissing om aan het werk te 
blijven kan echter als onvrijwillig of gedwongen ervaren worden. Ter illustratie, be-
schouw twee (identieke) werknemers die beslissen om aan het werk te blijven, maar 
terwijl de ene werknemer de vrije keuze had om uit te treden met een pensioen, 
heeft de andere deze keuze niet. De twee werknemers ervaren dus een verschillende 
mate van vrije keuze en een verschillend welzijn (Sen, Muellbauer, Kanbur, Hart, 
en Williams, 1987). Het ontbreken van de alternatieve keuze om uit te treden kan 
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zowel letterlijk (voldeed niet aan de voorwaarden van pensioen) of figuurlijk (druk 
van partner om door te werken) zijn. Net als bij onvrijwillige pensionering is de 
perceptie van het verliezen van de zelfcontrole over de situatie zeer belangrijk. Deze 
perceptie is individueel en hangt dus af van persoon tot persoon. Een moeilijke fi-
nanciële situatie of geen kans krijgen om van job of werkgever te veranderen kunnen 
ook dit gevoel creëren. Een situatie waarin er geen mogelijkheid is tot vervroegde 
pensioenuitkering kan eveneens leiden tot een gevoel van een onvrijwillige arbeids-
keuze. Er kunnen dus zowel persoonlijke redenen als maatschappelijke normen en 
regelgeving aan de basis liggen van een situatie van onvrijwillig werken.

4. ONVRIJWILLIG WERKENDEN: OMVANG EN VERANDERING OVER DE TIJD 

Hoe groot is het aandeel oudere werknemers dat zijn keuze om langer aan het werk te 
blijven als een onvrijwillige keuze ervaart? Onvrijwillig werken hebben we gedefinieerd 
als de situatie waarin de werknemer beslist om aan het werk te blijven maar deze keuze 
als onvrijwillig ervaart. De respondent is onvrijwillig werkend indien hij of zij de volgen-
de binaire SHARE-vraag affirmatief beantwoordt: “Als u aan uw huidig beroep denkt, 
zou u dan zo snel mogelijk met pensioen willen gaan?” Deze vraag drukt de intentie uit 
om uit te treden maar door omstandigheden heeft het individu besloten om aan het 
werk te blijven. Met andere woorden, de werknemer had niet de alternatieve keuze om 
binnenkort op pensioen te gaan en ervaart dus een beperking van zijn keuzevrijheid.

Een derde van de werkende respondenten (vijftigplussers) voelt zich onvrijwillig 
aan het werk (tabel 3). Het gemiddelde aandeel onvrijwillig werkenden over de 
observatieperiode (2005-2013) verschilt niet veel tussen de landen (33,01 procent 
in Nederland; 33,80 procent in België). De trend is daarentegen wel verschillend 
tussen de landen. Het Belgische aandeel daalt over de observatieperiode terwijl het 
Nederlandse aandeel piekt in 2007 en daarna weer daalt. In 2006 werden de fiscale 
voordelen van vervroegd pensioen in de 1ste pijler sterk versoberd in Nederland ter-
wijl oudere werknemers in België tijdens deze periode nog steeds van een vervroegde 
pensioenuittrede en -uitkering konden genieten. De voorwaarden voor vervroegde 
uittrede werden pas in 2011 verstrengd, maar uit tabel 2 blijkt dat de effectieve pen-
sioenleeftijd niet sterk mee veranderde in België. In beide landen zien we een daling 
van het percentage onvrijwillig werkenden sinds de periode na de economische crisis 
van 2007. Een mogelijke verklaring is dat in economisch slechtere tijden werkne-
mers het hebben van een job meer appreciëren. Anderzijds toont tabel 3 duidelijk 
dat de werkenden een steeds groter aandeel uitmaken binnen de 50-69-jarigen. 
In aantallen bekeken zijn er dan ook meer onvrijwillig werkenden in 2013 dan in 
2005. In 2013 zijn er voor elke 1.000 ouderen tussen 50 en 69 jaar 162 onvrijwillig 
werkend in Nederland en 142 in België, waar dit in 2005 slechts respectievelijk 127 
en 123 ouderen waren.
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TABEL 3: EVOLUTIE (ONVRIJWILLIG) WERKENDEN VOOR 50-69-JARIGE RESPONDENTEN, GE-
WOGEN DATA
 

2005 2007 2011 2013

Nederland  

Werkend 42,00 44,76 46,28 49,73

 waarvan onvrijwillig werkend = 
% ja-antwoorden 30,27 36,11 33,05 32,51

Gepensioneerd 21,75 23,32 25,46 25,28

Andere (werkloos; huisvrouw/-man; 
langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 
met beperking; restcategorie)

36,25 31,92 28,26 24,99

België

Werkend 33,70 36,43 40,00 45,40

waarvan onvrijwillig werkend = 
% ja-antwoorden 36,62 36,11 33,05 32,51

Gepensioneerd 38,85 23,32 25,46 25,28

Andere (werkloos; huisvrouw/-man; 
langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 
met beperking; restcategorie)

27,45 36,43 28,26 24,99

Indien we vergelijken tussen bevolkingsgroepen (niet in de tabellen), zien we dat 
meer mannen dan vrouwen zich onvrijwillig aan het werk voelen. Zo rapporteert ge-
middeld 38 procent van de werkende mannen in Nederland zich als onvrijwillig aan 
het werk tegenover 26 procent van de werkende vrouwen. Qua gemiddelde leeftijd 
is er geen duidelijke trend bij – of verschil tussen – de vrijwillig en onvrijwillig wer-
kenden. Het percentage onvrijwillig werkenden neemt af met het opleidingsniveau. 
In België voelt 44 procent van de laaggeschoolden (lager secundair onderwijs), 33 
procent van de middelgeschoolden (hoger secundair onderwijs) en 27 procent van 
de hooggeschoolden (tertiair onderwijs) zich onvrijwillig aan het werk. Onvrijwillig 
werkenden omschrijven hun job vaker negatief. Tabel 4 toont significante verschil-
len als we de jobkenmerken vergelijken tussen vrijwillig en onvrijwillig werkenden. 
Toch veranderen oudere werknemers niet vaak van beroep (2,39 procent van de 
Nederlandse en 1,96 procent van de Belgische werkenden) of van werkgever (resp. 
6,25 procent en 3,57 procent). In een multivariate regressie worden bovenstaande 
vaststellingen over gender (enkel bij Nederland), educatie en jobkenmerken beves-
tigd. Ook een slechtere gezondheid draagt bij tot een hogere kans op een onvrijwil-
lige werksituatie. Het relatieve inkomen speelt geen rol.
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TABEL 4: PERCENTAGE (ON)VRIJWILLIG WERKENDEN DAT HET ‘EENS’ OF ‘HELEMAAL EENS’ IS 
MET STELLINGEN OVER DE HUIDIGE JOB, GEWOGEN DATA

Vrijwillig 
werkenden

Onvrijwillig 
werkenden

NL BE NL BE

Algemeen ontevreden met job 2,1 3,3 12,0 13,8

Fysiek zwaar beroep 34,7 38,6 47,5 48,1

Door zware werkbelasting onder constante tijdsdruk 32.9 44,2 45,0 55,8

Heel weinig vrijheid bij het bepalen hoe men zijn werk 
uitoefent

13,5 20.3 23,9 31.6

Geen gelegenheid krijgen om nieuwe vaardigheden aan te 
leren

15,5 26,6 22,3 41,5

Onvoldoende steun bij moeilijke situaties 16,3 23,4 26,7 38,6

Geen waardering krijgen die men denkt te verdienen 14,7 21,4 32,9 43,3

Salaris niet in overeenstemming met inspanningen en 
verwezenlijkingen

29,4 31,2 39,5 40,8

Vooruitzichten op promotie binnen werk zijn slecht 49,5 42,6 61,0 53,7

Te weinig jobzekerheid hebben 25,7 14,3 34,8 18,7

Noot: voor elke stelling zijn de percentages significant verschillend (p=0,000) tussen vrijwillig en onvrij-
willig werkenden; en dit voor beide landen afzonderlijk.

De longitudinale dimensie van SHARE geeft de mogelijkheid om na te gaan of ou-
dere werknemers die aangaven zo snel mogelijk met pensioen te willen gaan, dit 
effectief ook deden (ongewogen, werkenden tussen 50 en 69 jaar): 26,62 procent van 
de Nederlandse en 28,79 procent van de Belgische onvrijwillig werkenden ging in de 
volgende periode op pensioen. Van de Nederlandse en Belgische vrijwillig werkenden 
ging een kleiner percentage in de volgende periode op pensioen (resp. 17,29 procent 
en 13,56 procent). Minder dan 5 procent van de onvrijwillig werkenden slaagt erin 
van job te veranderen. We kunnen besluiten dat zowat één op drie van de oudere 
werkenden onvrijwillig aan het werk is. In combinatie met een toenemend aandeel 
werkenden binnen de groep 50-69-jarigen, zorgt dit voor een groter absoluut aantal 
onvrijwillig werkenden. Aangezien de jobmobiliteit zeer laag is bij oudere werkne-
mers zien zij vervroegd uittreden vaak als enige uitweg uit de moeilijke situatie.

5. TEVREDENHEIDSVERLIES VAN ONVRIJWILLIG WERKENDEN

De vraag ‘Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 volledig ontevreden betekent en 10 
volledig tevreden betekent, hoe tevreden bent u met uw leven?’ uit de SHARE-dataset 
wordt als evaluatiecriterium voor levenskwaliteit genomen (tabel 5). De gemiddelde 
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levenstevredenheid is significant verschillend tussen onvrijwillig en vrijwillig wer-
kenden (p <0,05). Ook voor elke periode afzonderlijk is het verschil significant. 
Voor beide landen rapporteert de groep onvrijwillig werkenden telkens een lagere 
tevredenheidsscore dan de groep vrijwillig werkenden. Dat de tevredenheid alge-
meen hoger is in Nederland dan in België, is een resultaat dat ook voor de gehele 
bevolking en in andere studies wordt gevonden (OECD, 2013b; Eurofound, 2013). 
Een mogelijke verklaring vinden we via het ‘Better Life’-initiatief van de OESO 
(www.oecdbetterlifeindex.org), dat toont dat Nederland beter scoort dan België (op 
basis van een subjectieve inschatting van de situatie) op de belangrijke domeinen 
gezondheid, jobs en persoonlijke veiligheid.

TABEL 5: GEMIDDELDE LEVENSTEVREDENHEID, GEWOGEN DATA
 

2007 2011 2013 Gemiddeld

NL BE NL BE NL BE NL BE

Vrijwillig werkenden 8,03 7,90 8,26 7,90 8,13 7,86 8,14 7,88

Onvrijwillig werkenden 7,90 7,75 7,81 7,61 7,99 7,71 7,99 7,69

Noot: in de eerste observatieperiode (2005) werd de levenstevredenheid niet bevraagd. 

Onvrijwillig oudere werkenden zijn minder tevreden dan hun collega’s die wel nog 
vrijwillig actief zijn. Net als bij onvrijwillige uittrede ervaren ouderen dus ook bij 
onvrijwillige tewerkstelling een tevredenheidsverlies. Een panelschatting toont bo-
vendien aan dat het verschil in levenstevredenheid tussen beide groepen ongewij-
zigd en significant blijft indien we controleren voor bovenvermelde jobkenmerken 
(tabel 4) alsook voor gezondheid, inkomen, partner, leeftijd en andere persoonlijke 
kenmerken. Dit bevestigt onze hypothese dat gepercipieerde keuzevrijheid m.b.t. 
de werkkeuze, zoals dit al gekend was voor de pensioenkeuze, belangrijk is voor de 
levenstevredenheid en het welzijn van ouderen.

6. DISCUSSIE  

Nederland en België hebben in hun beleid rond langere loopbanen voornamelijk 
ingezet op het beperken van de mogelijkheden tot vervroegd uittreden. Zowel Bel-
gië als Nederland kennen een cultuur van vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt. 
Aan de hand van de SHARE-dataset werd descriptief nagegaan of deze gewoonte 
van vervroegde uittrede afkalft. Voor Nederland zien we veranderingen richting de 
officiële pensioenleeftijd. In België is dit minder het geval. Vervroegd uittreden is 
nog steeds voor velen een sociale norm. In het pensioendebat gaat het vooral over de 
financiële implicaties van de vergrijzingsproblematiek. Vanuit een welzijnsoogpunt 
is er aandacht nodig voor meer dan louter financiële overwegingen. In deze bijdrage 
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lag de focus op de gevolgen van langer werken voor de levenstevredenheid van oude-
re werknemers. Hierbij interpreteren we levenstevredenheid als een overkoepelende 
beschouwing over alles wat een individu belangrijk acht in zijn leven. De vrijwil-
ligheid van keuzes is een belangrijke determinant van het algemeen welzijn. We 
gingen daarom na hoe oudere werkenden hun beslissing tot langer werken ervaren: 
vrijwillig of onvrijwillig. Een derde van de werkende vijftigplussers ervaart zijn ar-
beidssituatie als onvrijwillig. Dit aandeel is stabiel over de onderzochte periode 2005 
tot 2013. De groep oudere werkenden neemt toe over deze periode. We kunnen dus 
besluiten dat de groep onvrijwillig werkenden een grote en groeiende groep is en 
dat deze groep gemiddeld een lagere levenstevredenheidsscore rapporteert dan de 
vrijwillig werkenden. Vanuit deze vaststelling komt de vraag om meer aandacht voor 
welzijnsnuances in het pensioendebat. Deze vraag wordt nog relevanter naarmate 
het Belgische pensioenbeleid effectief zal zijn en (zoals in Nederland) zorgen voor 
een grotere groep latere uittreders.

Beide landen kozen voornamelijk voor dwingende maatregelingen of financiële in-
centives om langere loopbanen aan te moedigen. De beslissing om aan het werk te 
blijven wordt echter gedreven door meer dan financiële motieven (Boumans, De 
Jong en Vanderlinden, 2008; Templer, Armstrong-Stassen en Cattaneo, 2010; Ten 
Have, Van Dorsselaer en De Graaf, 2015). Het beleid rond langere loopbanen kan 
ook de focus leggen op de andere twee pijlers van de OESO-aanbevelingen rond 
langere loopbanen, namelijk ‘improving employability’ en ‘changing employer prac-
tices’ (OECD, 2016). Employability wordt gedefinieerd als het voortdurend ver-
vullen, verwerven of creëren van werk door middel van het optimale gebruik van 
competenties (Van der Heijde en Van der Heijden, 2006, p. 453). Hierbij speelt 
jobkwaliteit en het creëren van voldoende zelfontplooiing via opleiding een belang-
rijke rol. Studies hebben ook een duidelijke link gevonden tussen uittredegedrag en 
jobkenmerken (Blekesaune en Solem, 2005; Scheurs, Van Emmerik, De Cuyper, 
Notelaers, en De Witte, 2010) en tussen uittredegedrag en de invloed van de part-
ner (Henkens, 1999), collega’s en management op de werkvloer (Van Solinge en 
Henkens, 2014).

De derde pijler benadrukt het promoten van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer en 
wil leeftijdsdiscriminatie tegengaan. Deze laatste twee pijlers vragen om een sterke 
samenwerking tussen overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties (Arm-
strong-Stassen, 2008). Onze studie toont aan dat er een significante link is tussen 
jobkenmerken en onvrijwillig werken. Inzetten op de andere twee pijlers kan leiden 
tot meer oudere werkenden die hun beslissing als vrijwillig ervaren en dit heeft een 
potentiële welzijnsverhoging onder de vorm van meer tevredenheid tot gevolg.
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1. INLEIDING

In zijn beleidsverklaring van dit jaar (2016), wijdde premier Michel een hoofdstuk 
aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hierbij ging het over de annualisering 
van de arbeidsduur, de besteding van overuren, occasioneel telewerken, glijdende 
werkuren en de vereenvoudiging van deeltijdse arbeid. Al deze aspecten hebben te 
maken met een doorgedreven flexibilisering van het Belgische arbeidsbestel. Het 
thema staat heel hoog op de politieke agenda.

Flexibiliteit kan echter op verschillende aspecten van de arbeidsmarkt toegepast wor-
den. Er wordt gedebatteerd over flexibiliteit in loopbanen (Vanoost, 2016; Kovalen-
ko en Mortelmans, 2015), alternatieve arbeidstijden (De Wildt, 2012), thuiswerken 
(Glorieux en Minnen, 2008), dienstencheques (Marx en Vandelannoote, 2015) et 
cetera. In dit artikel focussen we op de flexibele organisatie van arbeid. Hoewel er 
verschillende definities bestaan over flexibele arbeid, bekijken wij hoe flexibiliteit in 
al zijn aspecten geïmplementeerd kan worden op de Belgische arbeidsmarkt en wat 
het nut van flexibel werk kan zijn. Om de diversiteit inzake flexibiliteitsmaatregelen 
te vatten, stellen wij een taxonomie op die types flexibele arbeidscontracten onder-
scheidt en ordent op basis van een aantal dimensies.

De opgestelde taxonomie wordt gebruikt om na te gaan voor welke verschillende 
maatschappelijke en economische doeleinden flexibiliteitsmaatregelen kunnen wor-
den ingezet. Deze bijdrage is dus enerzijds theoretisch van aard, want ze beschrijft 
welke flexibele arbeidsvormen bestaan maar we bekijken anderzijds ook de regle-
menteringen waarbinnen deze flexibele arbeidsvormen kunnen voorkomen in het 
Belgische arbeidsbestel. Verder wordt ook besproken hoe zij beleidsmatig ingezet 
kunnen worden binnen drie maatschappelijk relevante thema’s: de werk-levensba-
lans (Den Dulk en Peper, 2006), de responsiviteit bij verstoringen of vraagschom-
melingen op de arbeidsmarkt (De Prins, Segers en Wijnans, 2008) en het nieuwe 
werken (Van der Kleij, Blok, Aarts, Vos en Weyers, 2013). Hoewel er nog andere 
debatten lopen over arbeid en flexibiliteit (vb. preventie van burn-outs, de annuali-
sering van de werktijd, digitalisering en het ontstaan van deeleconomieën, ...) noopt 
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de lengte van deze bijdrage ons tot een selectie. De selectie van deze drie domeinen 
werd gedaan omdat ze alle drie een zeker overkoepelend karakter hebben ten op-
zichte van andere debatten. Zo heeft het discours rond de werk-levensbalans een 
belangrijke band met het discours van werkbaar werk en burn-out. De responsiviteit 
van bedrijven leunt dan weer nauw aan bij de betaalbaarheid van de arbeid en de 
competitiviteit van Belgische bedrijven. Het nieuwe werken handelt ten slotte over 
het verkennen van nieuwe, alternatieve vormen van arbeid.

Deze bijdrage bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt de verscheidenheid 
aan flexibele arbeidscontracten in kaart gebracht. Daarbij vertrekken we van de in-
ternationale literatuur, maar leggen we telkens een link naar de Belgische realiteit. 
De variëteit in arbeidsorganisaties die in de literatuur als flexibel worden beschreven, 
wordt onderverdeeld in een taxonomie met negen categorieën. In het tweede deel 
wordt gereflecteerd op de wijze waarop diverse aspecten van werk inspelen op de 
verschillende types van flexibele arbeid. Hierbij wordt getracht zowel het perspectief 
van de werknemer als dat van de werkgever te belichten volgens bevindingen uit 
vorige studies. De aanwijzingen die hieruit volgen, zijn niet absoluut maar bieden 
stof tot nadenken voor toekomstig onderzoek.

2. DE OPKOMST VAN EEN FLEXIBEL ARBEIDSBESTEL

De arbeidsmarkt is in de loop van de afgelopen decennia getransformeerd van een 
rigide Fordistisch, Tayloristisch model naar een flexibeler, laatmodern arbeidsbestel. 
Dat uit zich in verschillende dimensies. In het Fordistische model werden arbeidsre-
laties nog getypeerd door gestandaardiseerde tijdsgrenzen, arbeid gebeurde per defi- 
nitie op het bedrijf zelf, loonbeoordeling en prestatienormen werden gerealiseerd via 
cao’s en er was een rigide grens tussen arbeid en vrije tijd. Deze grenzen zijn in het 
laatmoderne arbeidsbestel echter veel fluïder geworden. Zo zijn niet enkel werk-le-
vensbalans, maar ook werk-levensconflict belangrijke concepten geworden (de mate 
waarin de werksfeer binnendringt in de gezinssfeer). Arbeid hoeft zich niet per se in 
het bedrijf af te spelen en er zijn geen vaste afbakeningen meer omtrent de momen-
ten waarop arbeid hoort plaats te vinden (Lammertyn, 2009; Van Ruysseveldt en 
Van Hoof, 2006; Michel, 2016).

De opkomst van een flexibeler arbeidsbestel uit zich op meerdere domeinen. Zo 
spreekt Muffels (2013) over de opbouw van een flexibele ‘schil’ die zich makkelijk 
laat afpellen in tijden van crisis. Flexibiliteit kan dienen als buffer voor bedrijven die 
in de problemen dreigen te komen. Tijdelijke werknemers, een soepel ontslagrecht 
en het gebruik van uitzendkrachten helpen bedrijven om te reageren op vraagschok-
ken of gebeurtenissen op de arbeidsmarkt. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor 
flexibiliteit als oorzaak van onzekerheidsfactoren voor werknemers. Zo zou flexibi-
liteit volgens Standing (1999) zogenaamde precaire jobs veroorzaken. Jongeren en 
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vrouwen hebben de grootste kans om in een flexibele, werkonzekere situatie terecht 
te komen, net als laaggeschoolde en hooggeschoolde beroepen (al verschilt de aard 
van de flexibiliteit dan wel) (Muffels, 2013).

Er gaan ook heel wat stemmen op die vinden dat flexibiliteit net positief kan zijn 
voor werknemers, doordat zij andere aspecten van flexibiliteit zien: flexibele arbeids-
contracten kunnen de druk op de werk-levensbalans verlichten (Hill, Hawkins, Fer-
ris en Weotzman, 2001; Stavrou en Ierodiakonou, 2015; Tausig en Fenwik, 2001). 
Dat effect is echter niet voor alle bevolkingsgroepen even groot. Een ander mogelijk 
resultaat van alternatieve werktijden is een vermindering van het aantal burn-outs 
(Ozbag en Ceyhun, 2014). Glijdende uren zorgen ervoor dat werknemers zelf kun-
nen beslissen wanneer zij starten en stoppen en een annualisering van de werktijd 
zorgt ervoor dat werknemers periodiek meer of minder kunnen werken. Ook oppe-
ren Henkens, van Solinge en Van Dalen (2009) dat flexibiliteit net zorgt voor meer 
werkbaar werk en de zogenaamde landingsbanden die helpen om om de pensioen-
leeftijd te verleggen. Niet iedereen is het echter eens dat deze flexibelere organisatie 
van arbeid positief is inzake werk-levensbalans. Zo stellen Derks en Bakker (2014) 
dat flexibilisering net een van de redenen is waardoor mensen werk naar huis nemen.

Hoewel er dus gesproken kan worden van algemene tendensen in de richting van 
meer flexibiliteit, houdt die flexibiliteit verschillende dimensies in. Het is dus nodig 
om hier ook onderscheid in te maken en stil te staan bij de vraag onder welke vor-
men flexibele arbeidscontracten voorkomen en waarom deze al dan niet voordelig 
kunnen zijn voor de Belgische arbeidsmarkt.

3. METHODEN

Voor dit artikel werden 201 artikels over flexibele arbeidscontracten gelezen. Er werd 
gezocht naar steekwoorden flexibel werk en gelijkaardige begrippen zoals niet-stan-
daardwerk, flexibele werk/arbeidsregelingen en het nieuwe werken (116 artikels). Ver-
der werd specifiek gezocht naar artikels over Flexitime (44 artikels) en Flexplace ar-
beidscontracten (27 artikels). Ook artikels over de werk-levenbalans en gelijkaardige 
onderwerpen als werk-levensconflict of werk-levensinterferentie werden gelezen (36 
artikels). Om tot deze artikels te komen, werd gebruikgemaakt van de zoekmachi-
ne Google Scholar en de Web of Science-databank. Na het lezen van de artikels, 
werden de artikels gegroepeerd die focusten op dezelfde aspecten van flexibiliteit 
op de werkvloer. Vervolgens werd onderzocht hoe de flexibele arbeidscontracten in 
de literatuur samengebracht werden onder verschillende noemers. Nadien werden 
de verschillende types arbeidsregelingen die behandeld werden in de verschillende 
artikels onderverdeeld in een nieuwe taxonomie die gebaseerd is op eerder gebruikte 
classificaties. Daarin onderscheiden we negen categorieën waarin arbeidscontracten 
met gelijkaardige karakteristieken gekoppeld worden aan eenzelfde categorie. Aan 
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de hand daarvan werkten we een reflectie uit over de rol die de verschillende soorten 
flexibele arbeidscontracten kunnen spelen op de Belgische arbeidsmarkt.

4. DEFINITIES VAN FLEXIBELE ARBEID

“Flexible work options are numerous and can be categorised into four groups. Flexibility 
in the scheduling of hours (such as flex-time, compressed workweek, shift arrangements); 
Flexibility in the numbers of hours worked (such as part-time work and job sharing); 
Flexibility in the place of work (such as working at home and at a satellite location) and 
flexibility in leave arrangements (such as parental leave, special leave, unpaid leave)” 
(Giannikis en Mihail, 2011, pp. 1-2).

Om onze taxonomie in te bedden in de bestaande literatuur is het nodig om deze 
benaderingen op flexibel werk door te nemen. Een bijkomend aspect waarop Kos-
sek en Michel (2011) wijzen, is het verschil tussen vrijwillige, door de werknemer 
geïnitieerde flexibiliteit en onvrijwillige flexibiliteit. Flexibiliteit is immers slechts 
voordelig voor de werknemer als ze vrijwillig wordt georganiseerd. Een ander aspect 
van flexibiliteit, besproken door Schabracq en Cooper (1997), betreft het onder-
scheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve flexibiliteit. Kwalitatieve flexibiliteit han-
delt over de jobinhoud en kwantitatieve flexibiliteit heeft te maken met het aantal 
werknemers en/of gewerkte uren.

Daarbij maken Verbiest, Goudswaard en van Wijk (2014) nog extra onderscheid 
tussen interne en externe kwalitatieve en kwantitatieve flexibiliteit waarbij de flexi-
biliteit ofwel in het eigen bedrijf georganiseerd wordt (intern), ofwel geoutsourcet 
wordt (extern). Verder zijn er auteurs die flexibel werk beschrijven als werk op alter-
natieve tijdstippen of plaatsen: “Flexible work is work in which the working time 
and place can be selected individually” (Griffith, Nordbäck, Sawyer en Rice, 2015).

Giannikis en Mihail (2011) werken dit verder uit en stellen dat flexibele arbeid 
op verschillende manieren georganiseerd kan worden, zoals door het plannen van 
arbeidsuren, door meer of minder arbeidsuren werken, door een andere werkplek of 
door soepele verlofstelsels. Flexibel werk heeft dus verschillende kenmerken en kan 
op verschillende kenmerken worden toegespitst. Omdat alle facetten moeilijk in 
één sluitende definitie onder te brengen zijn, is een taxonomie een meer aangewezen 
instrument om de variëteit aan vormen te vangen.

5. RESULTATEN

In de voorgaande paragraaf werden al verschillende kenmerken besproken waarin 
het begrip ‘flexibel werk’ kan variëren. Een van die kenmerken was de tijd en plaats 
waarin werk kan variëren. Dat wordt ook wel het onderscheid tussen flextime- en 
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flexiplace-arbeidscontracten genoemd (Schockley en Allen, 2007). Dit onderscheid 
beschrijft de vervagende grenzen in tijd en ruimte waarin arbeid plaatsvindt. In de 
praktijk blijken tijd en ruimte ook de meest herkenbare aspecten van werk waarin de 
flexibilisering zichtbaar wordt. Werknemers hebben tegenwoordig in verschillende 
sectoren de mogelijkheid om hun uurrooster aan te passen, minder of meer te wer-
ken of op alternatieve locaties, zoals thuis, te werken.

Er bestaat echter nog veel variatie in de manier waarop deze flexibiliteit georgani-
seerd wordt. Dit hangt nauw samen met wat in het voorgaande deel over de defini-
ering van flexibele arbeid gezegd werd over de vrijwilligheid van flexibilisering. Zo 
zijn er flexibiliseringsmaatregelen waar de werknemer baat bij heeft, maar bestaan 
er evengoed maatregelen die vanuit de werkgever geïnitieerd worden. Ook hiervoor 
bestaan verschillende indelingen. Zo maakt Fagan (2004) onderscheid tussen drie 
manieren waarop flexibiliteit georganiseerd wordt. Gestructureerde flexibiliteitsre-
guleringen zijn maatregelen die in samenspraak tussen werkgever en werknemer 
genomen worden en daardoor ook voorspelbaar zijn voor zowel werkgever als werk-
nemer (‘structuur’ bieden). Verder zijn er ongestructureerde flexibiliteitsmaatregelen 
die door de werkgever geïnitieerd worden en voor de werknemer onverwacht kun-
nen worden ingevoerd en dus weinig voorspelbaarheid (of ‘structuur’) bieden voor 
werknemers. Ten slotte beschrijft Fagan (2004) autonome flexibiliteit. Die bestaat 
uit flexibiliteitsmaatregelen waarbij er veel vertrouwen is tussen werkgever en werk-
nemer en de werknemer dan ook zeer vrij kan beslissen hoe de arbeid georganiseerd 
wordt.

Over het algemeen zijn de bovenstaande flexibiliteitsmaatregelingen vooral gefocust 
op het werknemersperspectief. De werknemer kan, al dan niet in samenspraak met 
de werkgever, beslissen hoe arbeid in tijd en ruimte georganiseerd wordt. Desalniet-
temin geeft de idee van ongestructureerde flexibiliteit ook al weer dat de werkgever 
ook belang kan hebben bij flexibiliteit. Dit vindt zijn uiting in de idee van kwantita-
tieve flexibiliteit of de mogelijkheid om een wisselende hoeveelheid werknemers aan 
te stellen. Die kunnen al dan niet intern of extern aangeworven worden (Verbiest, 
Goudswaard en Van Wijk, 2014). Daarbij kan gedacht worden aan functies die 
snel opgevuld moeten worden via tijdelijke contracten (interne kwantitatieve flexi-
biliteit) of die eenmalig gebeuren en daarom uitbesteed worden aan externe firma’s 
(externe kwantitatieve flexibiliteit).

Om flexibele arbeidscontracten in een taxonomie onder te brengen, stellen we aan 
de hand van de besproken categorieën nieuwe indelingen op. De basis van onze 
taxonomie ligt bij het werk van Shockley en Allen (2011) en Fagan (2004). Een 
eerste onderscheid dat we maken in de classificatie, is dat tussen tijdsflexibel en 
plaatsflexibel werk. Tijd wordt in onze taxonomie gedefinieerd als alle aspecten in 
de tijd waarop gevarieerd kan worden in de organisatie van werk: niet enkel flexibele 
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start- en stopuren, maar ook als de hoeveelheid werkuren per dag of de contract-
duur. Plaats wordt dan weer beschouwd als het geheel van alle aspecten in de ruimte 
waarop gevarieerd kan worden in de organisatie van werk: dit kan zowel gaan over 
werken op verplaatsing, als over thuis werken. Fagan (2004) levert het idee aan van 
structuur, gebrek aan structuur en autonomie. Structuur doelt hierbij op voorspel-
baarheid voor zowel werkgever als werknemer die voortkomt uit onderling overleg. 
Een gebrek aan structuur wordt gekenmerkt door flexibiliteitsmaatregelen die onver-
wacht kunnen komen voor de werknemer en die werkgevergericht zijn. Autonomie 
is dan weer onverwacht voor de werkgever. De werknemer kan zelf kiezen waar en 
wanneer werk wordt uitgevoerd of welke taken hij/zij uitvoert. Deze dimensie voegt 
bijgevolg het idee van kwalitatieve flexibiliteit toe aan autonome flexibiliteit.

Een laatste categorie – organisatorische flexibiliteit – doelt op de aanpassingen die een 
organisatie kan doen binnen de organisatie. Hierbij gaat het om zowel kwantitatieve 
flexibiliteit (het werknemersaantal) als flexibiliteit inzake loon, personeelsbeheer, or-
ganisatie en dergelijke. Een flexibele organisatie kan meer autonomie voor de werk-
nemer inhouden (kwalitatieve flexibiliteit), of net inhouden dat meer werk buiten 
de firma gebeurt door middel van outsourcing (externe kwantitatieve flexibiliteit).

5.1. FLEXITIME-ARBEIDSREGULERINGEN
Flexitime-arbeidsreguleringen zijn contracten waarbij de werkperiode afwijkt van de 
algemeen geldende tijdsstandaard over werk. Hierbij wordt aangenomen dat stan-
daardwerk contracten zijn waarbij de vijf weekdagen van negen tot vijf gewerkt 
wordt met de vaste verlofdagen (Kalleberg, 2000). In België zijn er slechts beperkte 
mogelijkheden tot flexibiliteit op de werkvloer. De arbeidsduur mag overschreden 
worden tot 9 uur per dag en 45 uur per week, wat minstens een week op voorhand 
kenbaar gemaakt dient te worden en een standaardweek moet minimaal een jaar 
gehanteerd worden. Verder moet er een minimale arbeidsduur zijn van 3 uur (of niet 
korter dan 33% van een fulltime arbeidsduur) (Belgium, 2016). Iedere afwijking 
hierop kan gecategoriseerd worden als een flexitime-arbeidscontract. Deze categorie 
loopt deels gelijk met het idee van kwantitatieve flexibiliteit van Schabracq en Coo-
per (1983)1. Maar het kan hierbij ook nog gaan om zeer verschillende arbeidscon-
tracten, waarbij meer of minder gewerkt wordt of waarbij er gewerkt moet worden 
op atypische tijdstippen. Wij maken verder onderscheid, kijkende naar de manier 
waarop zij tot stand komen. Hierbij zit ook een aspect van vrijwilligheid in (Kossek 
en Michel, 2011).

(1) Bij Schabracq en Cooper (1983) gaat het ook om aantallen werknemers, wat in onze typologie in een andere 
categorie thuishoort (organisatorische flexibiliteit).
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Een eerste type Flexitime-arbeidscontracten wordt gevormd door de gestructureerde 
arbeidscontracten. In deze categorie horen contracten waarbij werkgever en werk-
nemer samen afspraken gemaakt hebben over hoe zij arbeid organiseren op een 
alternatieve manier die voor hen beter uitkomt. De mate waarin de gewerkte tijd 
afwijkt van standaardcontracten, is echter voor beide partijen voorspelbaar. Fried-
man (2012) noemt deze contracten ook wel traditionele Flexitime-contracten en 
stelt ze tegenover dagelijkse Flexitime contracten waarbij de werkuren op dagelijkse 
basis kunnen veranderen. Het traditionele karakter wijst dan op de manier waarop 
het contract tot stand komt.

We onderscheiden vier vormen van gestructureerde Flexitime.
 § Een eerste vorm hiervan zijn reguliere vrijwillige deeltijdse arbeidscontracten. Bij deze 

arbeidscontracten gaan werknemer en werkgever met elkaar akkoord om het aantal 
gewerkte uren te reduceren. De mate waarin het aantal gewerkte uren vermindert, 
varieert per geval. Hierbij geldt echter ook dat het loon ook proportioneel wordt 
gereduceerd. Künn-Nelen, de Grip en Fouarge (2013) beschrijven regulier deel-
tijds werken als ieder arbeidscontract waarbij minder dan 24 uur in de week wordt 
gewerkt. Er kan echter gesteld worden dat andere arbeidscontracten waarbij ook 
minder gewerkt wordt dan de nationale standaard, ook reguliere deeltijdse con-
tracten zijn. In België geldt het algemene beginsel voor deeltijdse arbeid waarbij 
deeltijdse arbeiders dezelfde rechten hebben als voltijdse werknemers in verhou-
ding tot hun arbeidsduur. De vermindering van de arbeidsduur mag in België 
tot 1/3e van een voltijdse betrekking, met een minimum van 3 gewerkte uren per 
arbeidsprestatie (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, 2016).

 § Reguliere vrijwillige jaardeeltijd (part-year)-contracten zijn contracten waarbij net als 
bij deeltijds werken minder wordt gewerkt dan bij de standaard werkcontracten, 
maar de vermindering is, in tegenstelling tot deeltijdse contracten, gesitueerd in 
de periodes waarin gewerkt wordt. Bij part-year-contracten wordt een deel van het 
jaar voltijds gewerkt en een deel vrijaf genomen of part-time gewerkt (Bernhardt, 
2014; Marx, Vanhille en Verbist, 2012). In België kan een werknemer in de pri-
vésector 20 vakantiedagen opnemen. Verder kan er ook nog aanvullende vakantie 
aangevraagd worden, wat verschilt naargelang van het arbeidsstatuut (Social secu-
rity, 2016). Bij deze eerste twee contracttypes is de vrijwillige dimensie echter ook 
belangrijk. Die geeft weer dat de arbeidsduurvermindering plaatsvindt omdat de 
werknemer ook een nood voelt aan werktijdsvermindering. Wanneer de werkne-
mer echter zelf in een full-timebetrekking tewerkgesteld wil worden, ressorteren 
deze arbeidscontracten onder ongestructureerde Flexitime-contracten.

 § Ook shiftwerk kan ondergebracht worden in de gestructureerde flexitime contrac-
ten. Hierbij wordt arbeid onder verschillende werknemers verdeeld in roterende 
shifts. Dat is vooral het geval op arbeidsplekken waar een langere of volcontinue 
aanwezigheid van personeel noodzakelijk is. Net als bij de vorige twee types ar-
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beidscontracten is ook hier de manier waarop het contract tot stand komt, van 
groot belang. Wegens de voorspelbaarheid van shiftwerk, delen wij dit toch in 
als gestructureerde Flexitime-arbeidscontracten (Bird, 2014; Duncan en Petti-
grew, 2012). Desalniettemin geldt ook hier dat werknemers die onvrijwillig in 
een shiftwerksysteem terecht zijn gekomen, niet in gestructureerd Flexitime werk 
werken, maar in ongestructureerde flexibele arbeid. Shiftwerk wordt in België 
gedefinieerd als arbeid waarbij minimaal 2 ploegen elkaar afwisselen op dezelfde 
werkpost. Een shift van 1 ploeg mag niet hoger liggen dan 11 uur (Leonard, 1998).

 § Een vierde vorm van gestructureerde Flexitime zijn gecomprimeerde werkweken. Deze 
werkweken kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden. Zo kunnen 
deze samengaan met deeltijds werken, waarbij werknemers een kortere werkweek 
en een langer weekend hebben. Dit kan echter ook fulltime georganiseerd worden 
wanneer de overige dagen van de week iets langer gewerkt wordt, waardoor het 
aantal uren van een fulltime betrekking op een kortere periode gepresteerd worden 
(Amendola, Weisburd, Hamilton, Jones en Slipka, 2011; Arbon, Facer en Wads-
worth, 2012; Papalexandris en Kramar, 1997). Pintelon, De Spiegelaere en De-
schacht (2015) stellen dat gecomprimeerde werkweken productiviteitsverhogingen 
teweegbrengen net als andere voordelen zoals een gelijkere sociaal-economische 
positie van vrouwen, een nieuwe normering waarin arbeid en gezin gelijk komen 
te staan, herverdeling van werk, meer werkgelegenheid, een betere gezondheid en 
een betere werk-levensbalans. Toch stellen Pintelon, De Spiegelaere en Deschacht 
(2015) dat de kortere werkweek in België ondanks de productiviteitsverhoging en 
de positieve voordelen nog slechts zelden ingevoerd wordt.

Het tweede type Flexitime-werkreguleringen wordt gevormd door ongestructureerde 
Flexitime-contracten. Ze worden getypeerd door hun onvoorspelbaarheid voor werk-
nemers. In dit type contract is het de werkgever die beslist wanneer hij flexibiliteit 
inroept. Hierbij zijn er geen voorafgaande onderhandelingen tussen werkgever en 
werknemer, maar neemt de werkgever maatregelen inzake flexibiliteit in werktijden.
 § Een eerste voorbeeld daarbij is onvrijwillig deeltijds werken. Hoewel er bij deeltijds 

werken steeds wordt uitgegaan van een overeenkomst tussen werkgever en werk-
nemer, is dat bij onvrijwillig deeltijds werken niet noodzakelijk het geval. Onvrij-
willig deeltijds werken komt voor wanneer een werknemer ingaat op een deeltijdse 
vacature omdat er geen voltijdse vacatures beschikbaar zijn (Glauber, 2013). De 
omschrijving in België is dezelfde als bij gestructureerde deeltijdse arbeid, maar de 
context is anders; werknemers kiezen hier niet om een deeltijds arbeidscontract.

 § Een tweede vorm van ongestructureerde Flexitime-contracten is tijdelijke arbeid 
(Hanglberger, 2011). Een werkgever neemt dan werknemers aan wanneer er veel 
werk is, maar omdat het tijdelijke contracten zijn, kan hij die ook eenvoudig weer 
ontbinden. MacPhail en Bowles (2008) omschrijven tijdelijke arbeid als contrac-
ten die binnen een periode van 6 maanden aflopen. Tijdelijke arbeidscontracten 
kunnen op hun beurt weer een veelheid aan vormen aannemen. In België kan 
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een tijdelijk arbeidscontract enkel gesloten worden voor de vervanging van een 
vaste werknemer, een buitengewone vermeerdering van het werk, de uitvoering 
van uitzonderlijk werk en artistieke gelegenheidsprestaties. (Belgium, 2016).

 § De derde vorm binnen de ongestructureerde Flexitime-contracten, Seizoensar-
beid, is arbeid, waarbij de tijdelijkheid afhangt van een welomschreven tijdsperi-
ode in het jaar. De aanbieding van werk komt ieder jaar terug in dezelfde periode 
(Bellit, 2014; Moller, Ericsson en Overvag, 2014). Ook seizoensarbeid is, net als 
tijdelijke arbeid, een vorm van kwantitatieve flexibiliteit. Voorbeelden daarvan 
zijn te vinden in de landbouw. In België kan seizoensarbeid voorkomen in land- 
en tuinbouwbedrijven om piekperiodes door te komen, en in sorteerbedrijven. 
Seizoensarbeid wordt beperkt tot 65 dagen in de meeste sectoren en 100 in de 
witloofteelt. Een seizoensarbeider mag niet meer dan 180 dagen gewerkt hebben 
en niet langer dan 11 uur per week (VDAB, 2016).

 § Een vierde vorm van ongestructureerde Flexitime-reguleringen is tijdelijke werk-
loosheid. Dit is een flexibele regulering in de hand van de werkgever. Hierbij 
kan de werkgever in economische moeilijkheden een deel van zijn werknemers 
in tijdelijke werkloosheid sturen. De werkloosheidsverzekering waarborgt in dat 
geval het loon tot de werknemers aan de slag kunnen. Tijdelijke werkloosheid is 
een regel in België die kan worden ingezet wanneer er te weinig werk is. Dan valt 
de werknemer terug op een uitkering. Dit is bijgevolg ook een vorm van kwanti-
tatieve flexibiliteit (België, 2016).

 § Een gelijkaardige logica is terug te vinden bij de kortetermijncontracten (Brenke, 
Rinne en Zimmermann, 2013). Tijdens de crisis in 2008 werd het Duitse kurzar-
beit-systeem geïntroduceerd, waarbij werknemers verplicht konden worden om een 
arbeidsduurverkorting te accepteren; de overheid paste dan het verschil in loon bij.

 § De laatste vorm van ongestructureerde Flexitime contracten zijn de oproepcon-
tracten of – in extreme gevallen – de nulurencontracten. Bij deze contracten 
worden werknemers enkel opgeroepen wanneer er arbeid is. Dat kan variëren van 
een eenmalige prestatie die verloond wordt (een nulurencontract) tot een stabie-
ler patroon waarbij de werknemer op ieder moment opgeroepen kan worden om 
arbeid te verrichten (Broughton, Biletta en Kullander, 2010). Nulurencontracten 
zijn vooralsnog niet toegestaan in België.

Het derde type Flexitime-arbeidsregelingen betreft de autonome Flexitime-contrac-
ten. Voor werksituaties waarin de werknemer zelf kan beslissen waar en wanneer 
arbeid plaatsvindt. Omdat het hier gaat om soepelere flexibiliteitsregelingen bestaan 
er geen duidelijke reguleringen.
 § Het meest voor de hand liggende voorbeeld in dit type is de zelfstandige arbeid. 

Bij zelfstandigen levert de werknemer zelf  het werk. Daardoor kan hij zijn arbeid 
zelf inplannen in tijd en ruimte (Hanglberger en Merz, 2015).

 § Een tweede voorbeeld van autonome Flexitime-contracten zijn dagelijkse Flexi-
time contracten. In dit geval kan de werknemer op dagelijkse basis beslissen 
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wanneer hij begint en stopt met werken. Daardoor is het voor de werkgever 
niet voorspelbaar wanneer de werknemer aanwezig zal zijn op de werkplek en/
of hoelang er die dag gewerkt wordt (Bond en Galinsky, 2006; Friedman, 2012; 
Hill, Hawkins, Ferris en Weitzman, 2001).

 § Een derde voorbeeld zijn flexibele verlofsystemen, waarbij de werknemer zelf kan 
inplannen wanneer hij verlof opneemt zonder daar vooraf uitgebreide besprekin-
gen over te doen (Allard, Haas en Philip, 2007; Chou en Kroger, 2014).

5.2. FLEXPLACE-ARBEIDSREGULERINGEN
Waar de Flexitime-arbeidscontracten in de vorige paragraaf arbeidsregelingen be-
schreven waarin de tijdsgrenzen van arbeid vervagen, behandelen Flexplace-ar-
beidsreguleringen de contracten waarbij de werklocatie niet vast ligt. Net als bij 
Flexitime-arbeidsreguleringen, kan ook hier een driedeling gemaakt worden met 
gestructureerde Flexplace-arbeidsregelingen, ongestructureerde Flexplace-arbeids-
regelingen en autonome Flexplace-arbeidsregelingen. Over flexplace-werk bestaat 
minder uitvoerige reglementering in België. Een telewerker wordt omschreven als 
iemand die geregeld in zijn eigen woonplaats of door hem gekozen locatie werkt. 
Hierbij gaat het wel steeds om een vrijwillige keuze van de werknemer, die geaccep-
teerd wordt door de werkgever (Jobat, 2016).

Het eerste type arbeidsregelingen in deze categorie zijn gestructureerde Flexplace-ar-
beidsregelingen. Parallel aan gestructureerde Flexitime-contracten, is er bij deze ar-
beidsregelingen sprake van wederzijdse overeenkomst inzake de ruimtelijke grenzen 
waarbinnen het werk plaatsvindt. Werkgever en werknemer kunnen op die manier 
voorspellen wat de arbeidslocatie is.

Binnen deze arbeidsregelingen bestaat echter een zeer grote variëteit.
 § Een eerste vorm van gestructureerde Flexplace-arbeidsregelingen bestaat uit het 

voltijds of deeltijds thuiswerken (telecommuting). Deze term werd voor het eerst 
gebruikt in 1973 om de contracten te beschrijven waarbij het werk tot de werkne-
mer kwam en niet omgekeerd. Als hierbij onderlinge afspraken worden gemaakt 
over de dagen waarop thuis gewerkt kan worden, ressorteert dit contracttype on-
der de gestructureerde Flexplace-contracten (Allen, Golden en Shockley, 2015).

 § Een tweede vorm van gestructureerde Flexplace-arbeid is breder en heet telewerk. 
Dit concept impliceert dat werk ook kan plaatsvinden op andere plaatsen dan het 
kantoor of thuis.

 § Bij de derde vorm van gestructureerde Flexplace-reguleringen is kantoorwerken 
niet meer mogelijk. Bij afstandswerk (remote work) wonen werknemers te ver 
van de werkplek om te pendelen. Hun werk wordt echter mogelijk gemaakt door 
virtuele kantoren, zoals het bureau thuis, waarop zij in verbinding staan met de 
werkplek (Bell, 2012).
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 § Een vierde vorm, gespreid werk, organiseert arbeid tussen verschillende geogra-
fisch afgelegen groepen. Door middel van een internetverbinding kunnen zij 
toch samenwerken (Bosch-Sijtsema, Fruchter, Vartiainen en Ruohomäki, 2011). 
Hierbij gaat het niet per se over werknemers die thuis werken, maar wel over 
verschillende kantoren die afgelegen van elkaar liggen.

 § Heel gelijkaardig is virtueel werk, waarbij door verspreide actoren wordt samen-
gewerkt in projectvorm. Deze projectgroepen ontbinden echter weer na het ein-
de van het project. Bij deze vormen van arbeid zijn taakverdeling en communica-
tietechnologie erg belangrijk (Watson-Manheim, Chudoba en Crowston, 2012).

 § De laatste vorm betreft mobiele of nomadische werknemers. Deze werknemers 
zijn vooral te vinden in de accountancy en dienstensector. Zij hebben geen vaste 
werkplek maar reizen voortdurend tussen verschillende werkplekken (Crawford, 
MacCalman en Jackson, 2011).

Een tweede type van Flexplace zijn de ongestructureerde Flexplace-arbeidsregelingen. 
In tegenstelling tot gestructureerde Flexplace-regelingen, is het hier voor de werk-
nemer niet steeds duidelijk waar zijn werkplek is. Deze conceptuele categorie is nog 
niet uitvoerig bestudeerd, maar ze kan worden betiteld als onvoorzien thuiswerk. In 
zo’n geval vraagt de werkgever aan een werknemer om thuis te werken, omdat het 
niet mogelijk is om op de officiële werkplaats te werken. Dat kan zowel externe (ver-
keersdrukte, heraanleg van wegen, milieuproblemen) als interne (stroompanne, re-
novatie van kantoren, etc.) oorzaken hebben. Hoewel eerder gesteld werd dat thuis-
werk in België steeds op vrijwillige basis gebeurt, zijn er ook gevallen van onvoorzien 
thuiswerk bekend zoals bij de aanslagen in Brussel in 2016 waarbij werkgevers hun 
werknemers vroegen om thuis te werken (Baert en Sokol, 2016).

Ten slotte bestaat er ook een derde type van Flexplace-arbeid onder de categorie 
autonome Flexplace-arbeidsregelingen. In deze categorie kan de werknemer vrij kiezen 
waar zijn werk doorgaat. Soms kan dit ook gepaard gaan met autonome Flexitime- 
arbeid, waarbij de werknemer volledig autonoom kan kiezen waar en wanneer zijn 
werk doorgaat.
 § Ook hier is zelfstandige arbeid een voorbeeld van ultieme autonomie inzake de 

ruimtelijke en tijdsgebonden grenzen van arbeid. Een zelfstandige kan immers 
vaak kiezen hoe hij zijn arbeid organiseert.

 § Verder beschrijven Troup en Rose (2012) ook informele telewerkcontracten. Bij 
deze vorm van telewerk zijn er geen afspraken op voorhand waar werk doorgaat, 
maar kan de werknemer door middel van informele communicatie aangeven 
waar zijn werkplek die dag is. Gelijkaardig bestaan er ook ad-hoctelecommuting 
werken, waarbij de werknemer de dag zelf kan aangeven dat hij thuis werkt. Het 
verschil met telewerken is echter dat telecommuting enkel de thuisomgeving als 
alternatieve werkplek ziet en de ruimtelijke grenzen bij telewerken breder zijn.

 § De laatste vorm van autonome Flexplace-arbeid die hier besproken wordt, heet 
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Freelance remote work (Shevchuk en Strebkov, 2012). Hierbij gaat autonome 
flexitime-arbeid weer samen met autonome Flexplace-arbeid. Zo engageert de 
werknemer zich kortstondig (op freelance basis) op een werkplek die verder afge-
legen is door middel van netwerkverbindingen.

5.3. ORGANISATORISCHE FLEXIBILITEIT
Flexibel werk heeft niet enkel te maken met de grenzen van arbeid, maar kan ook te 
maken hebben met de organisatie van arbeid. Daarom bespreekt deze derde para-
graaf verschillende alternatieve manieren waarop bedrijven arbeid kunnen organise-
ren. Ook hierbij hanteren we de driedeling tussen gestructureerde arbeidsregelingen, 
ongestructureerde arbeidsregelingen en autonome arbeidsregelingen.

Het eerste type organisatorische flexibiliteit dat hier besproken wordt, is gestructu-
reerde organisatorische flexibiliteit. De voorbeelden in deze categorie worden ook wel 
vormen van externe kwantitatieve flexibiliteit genoemd. De structurele component 
duidt op de duidelijkheid en voorspelbaarheid voor werknemer en werkgever over 
de werkrelatie waarin zij zich bevinden. In dit type onderscheiden wij drie soorten.
 § De eerste vorm van gestructureerde organisatorische flexibiliteit zijn de diensten-

cheques. In dit systeem worden werknemers onrechtstreeks aangesteld aan de 
hand van dienstencheques die een deel van het loon vormen van andere werk-
nemers. Vaak wordt dit type arbeid gebruikt in de dienstensector, waarbij de 
uitbetaling van dienstencheques als stimulans dient om arbeiders in de dien-
stensector aan te nemen (Marx en Vandelannoote, 2015). Dienstencheques in 
België is een gewestelijk georganiseerd systeem waarmee huishoudhulp gekocht 
kan worden. Dienstencheques kunnen slechts bij een beperkt aantal huishoude-
lijke activiteiten gebruikt worden. Deze zijn schoonmaken, ramen lappen, was-
sen, strijken, occasioneel klein naaiwerk, eten maken, dagelijkse boodschappen 
voor het huishouden, strijkwerk in een lokaal dienstenchequesbedrijf, begeleid 
transport bij personen met beperkte mobiliteit. Dienstencheques worden als ex-
trafiscaal voordeel uitbetaald of kunnen worden aangekocht en zijn 8 maanden 
geldig (Vlaanderen, 2016).

 § Verder bestaan ook werknemers bij uitzendkantoren. Ook bij hen worden werk-
nemers onrechtstreeks tewerkgesteld. Een derde partij, het uitzendkantoor, ver-
bindt werkgever en werknemer. Vaak gaat het hier ook over tijdelijke arbeid, 
waarvoor bedrijven gebruikmaken van de uitzendkantoren (Håkansson en 
Isidorsson, 2012).

 § Ten slotte bestaat er jobdelen; hierbij wordt 1 arbeidstaak verdeeld over verschil-
lende werknemers, die dan elk minder moeten werken. Dit kan voorvallen wan-
neer een jobtaak de arbeidsduur van een werknemer overschrijdt of wanneer de 
werknemer zelf minder wenst te werken (Neumann, Taylor en Fishback, 2013).
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Het tweede type organisatorische flexibiliteit dat onderscheiden kan worden, is on-
gestructureerde organisatorische flexibiliteit. Hierbij gaat het over de mogelijkheden 
die een werkgever heeft om zijn organisatie aan te passen.
 § Een eerste mogelijkheid is loonflexibiliteit (Lemieux, MacLeod en Parent, 2012). Deze 

vorm van flexibiliteit doelt op de mate waarin een werkgever lonen kan aanpassen 
naargelang van de economische conjunctuur. Loonflexibiliteit is in België gebonden 
aan de loonnorm. Dat is een norm die bepaalt hoe sterk de loonkosten in een periode 
van 2 jaar mogen stijgen. De norm wordt sectoraal via cao’s afgesproken, waarbij de 
verschillende sociale partners met elkaar in overleg gaan. Dit systeem van loonnor-
mering wordt door Europa als zeer rigide bekeken en daardoor zelfs door de OESO 
bekritiseerd wegens het risico van de loondrift (Vandekerckhove en Van Gyes, 2010).

 § Een tweede mogelijkheid om de organisatie aan te passen is numerieke flexibiliteit.  
Dit is een vorm van externe kwantitatieve flexibiliteit, waarbij de werkgever door middel 
van onder andere tijdelijke contracten zijn werknemersaantal aanpast. Hoewel Liagre 
(2016) ook interne numerieke flexibiliteit beschrijft, gaan we hier niet in mee omdat deze 
arbeidscontracten terugvallen op wat wij beschreven als ‘flexitime-arbeidsregelingen’. 
Bij numerieke flexibiliteit gaat het over het aanpassingsvermogen van een organisatie 
om het aantal werknemers vlot te kunnen doen toe- of afnemen (Addessi, Saltari 
en Tilli, 2014). Een voorbeeld van zeer sterke numerieke flexibiliteit is bijvoorbeeld 
het flexicuritysysteem in Denemarken, waarbij het door een sterke sociale zekerheid 
makkelijk is voor bedrijven om werknemers te ontslaan en er een sterke circulatie 
van werknemers ontstaat (Hansen, 2007). Hier zijn de werkloosheidsuitkeringen 
in het begin van de werkloosheid zo hoog, dat werknemers meer durven wisselen 
van werk en werkgevers makkelijker kunnen herstructureren. Numerieke flexibiliteit 
vindt volgens Liagre (2016) in België plaats onder de vorm van arbeidscontracten 
van bepaalde duur (tijdelijke arbeidscontracten) en de praktijk van uitzendarbeid. 
Deze twee vormen van arbeid zijn in dit artikel ook opgenomen als afzonderlijke 
flexibele arbeidsorganisaties in 2 andere categorieën. De term numerieke flexibili-
teit werkt (in de Belgische context) dus deels overkoepelend. Volgens Liagre (2016) 
maakt de helft van de Belgische bedrijven gebruik van externe numerieke flexibili-
teit, terwijl het in Nederland gaat om 4 bedrijven op 5. Zoals uit het voorbeeld van 
Denemarken blijkt, gaat numerieke flexibiliteit ook over een soepel ontslagrecht. In 
België verschilt dat naargelang het gaat over contracten van onbepaalde duur (COD) 
dan wel om contracten van bepaalde duur (CBD). Een contract van bepaalde duur 
dat vroegtijdig verbroken wordt zonder dringende reden leidt tot een vergoeding 
naar de partij die de verbreking ondergaat. Bij contracten van onbepaalde duur is er 
een vrij sterke bescherming in ons land. De werkgever moet de reglementering over 
de motivering van het ontslag naleven en de opzeggingstermijn (of vergoeding) moet 
gerespecteerd worden. De opzeggingstermijn geldt ook wanneer de werknemer de 
arbeidsovereenkomst verbreekt (Belgium, 2016).

 § De derde mogelijkheid die werkgevers hebben, bevindt zich niet meer in het le-
gale kader, maar bestaat uit verdoken arbeid (Standing, 1999). Voor een volledig 
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beeld van de flexibiliteitsmogelijkheden van werkgevers moet ook dit type arbeid 
vernoemd worden. Verdoken arbeid is voornamelijk een strategie om belastingen 
te ontduiken en zo de loonkosten te verkleinen. Verdoken arbeid, in België ook 
zwartwerk genoemd, is per definitie een vorm van fraude. Die vindt plaats wanneer 
iemand gebruik maakt van sociale uitkeringen en tussendoor werkt, bij domici-
liefraude wanneer iemand een uitkering krijgt, wanneer niet alle prestaties aangege-
ven worden, bij schijnzelfstandigheid, als zelfstandige arbeid niet aangegeven wordt 
of wanneer de werknemer niet aangegeven werd (Vlaanderen, 2016).

 § Een vierde mogelijkheid is flexibele aanwerving (Flexible staffing), wat door werk-
gevers gebruikt kan worden om de organisatie af te slanken (Kalleberg, Reynolds, 
en Marsden, 2003). Hierbij worden delen van de (administratieve) functies uitbe-
steed aan externe firma’s. Een voorbeeld van “flexible staffing” in België is de prak-
tijk van de sociale secretariaten die de salarisadministratie en het personeelsbeleid 
van bedrijven overnemen en vaak ook juridisch advies geven.

 § De vijfde mogelijkheid die werkgevers hebben, is overgaan tot door de markt ge-
medieerde arbeidscontracten. Hierbij worden niet enkel de administratieve func-
ties uitbesteed aan externe partijen maar ook (sommige van) de productiefuncties 
(Abraham, 1993). Onder sommige omstandigheden is de transactiekost zo laag, 
dat het goedkoper is om productie uit te besteden dan ze zelf te organiseren (Wil-
liamson, 1979). In België wordt zo’n uitbesteding omschreven als een relatie tussen 
de opdrachtgever en de onderaannemer waarbij de onderaannemer de uitbestede 
werkzaamheden zelfstandig uitvoert (er is dus geen gezagsrelatie, wat uitbesteding 
doet verschillen van uitzendarbeid). Hierdoor kunnen verschillende types arbeid 
verricht worden via uitzendarbeid, die niet streng gelimiteerd zijn.

Vervolgens zijn er de oproepcontracten, nulurencontracten en ‘if and whencontrac-
ten’. Dit type contracten gaat over zeer onzekere arbeid, waarbij de werknemer enkel 
werk heeft wanneer hij nodig is voor de werkgever. Dit kan in extreme gevallen gaan 
over eenmalige arbeid (het nulurencontract), maar ook over frequentere oproepen 
(Bamberg, Dettmers, Funck, Krähe en Vahle-Hinz, 2012; Lopes en Dewan, 2014; 
O’Sullivan et al., 2015). Dit is een vorm van arbeidsorganisatie die kenmerkend is 
voor Groot-Brittannië, waar werkgevers een groep reservewerknemers kunnen sa-
menstellen om op te roepen bij productiepieken. In België blijft dit type flexibiliteit 
begrensd tot dagcontracten met een ondergrens van 3 gewerkte uren (in de horeca 2 
gewerkte uren) (Rasking, 2015).

Ten slotte bestaat ook nog autonome organisatorische flexibiliteit, waarbij het initiatief 
van de tewerkstelling ook van de werknemer komt. Hierbij kan er een voorbeeld 
gegeven worden: consultants. Bij dit type contract komt de werknemer op een free- 
lance basis raad geven omwille van zijn specialistenstatuut. Bedrijven roepen hun 
raad in op zeer specifieke momenten (Standing, 1999).



248

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

6. FLEXIBEL WERKEN OP DE BELGISCHE ARBEIDSMARKT: TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Flexibel werken kan veel verschillende vormen aannemen. Om die reden is het no-
dig om deze vormen uit elkaar te houden wanneer beleid op maat wordt ingesteld. 
In dit hoofdstuk bespreken we de opportuniteiten die flexibele arbeid met zich mee-
brengen, maar ook welke kosten kunnen doorwegen.

6.1. GESTRUCTUREERDE FLEXITIME/FLEXPLACE-CONTRACTEN: BALANCEREN TUSSEN WERK  
 EN LEVEN

Gestructureerde Flexitime- en Flexplace-contracten zijn arbeidsregelingen die net 
een beetje meer vrijheid geven aan werknemers om hun werk-levenbalans op orde 
te brengen. Tegelijkertijd brengen de contracten structuur aan die sommige werkne-
mers nodig hebben om zich niet te verliezen in hun werk. Deze arbeidscontracten 
kunnen zich focussen op jonge gezinnen die moeite hebben om hun huishouden te 
combineren met een fulltime loopbaan,  of op oudere werknemers die hun loopbaan 
stilaan willen afbouwen.

Verschillende studies tonen aan dat de gestructureerde arbeidscontracten een posi-
tief effect hebben op de werk-levensbalans van werknemers (Bambra, Whitehead, 
Sowden, Akers en Petticrew, 2008; Hill, Miller, Weiner en Colihan, 1998; Mor-
ganson, Major, Oborn, Verive en Heelan, 2010; Peters, den Dulk en van der Lippe, 
2009). Voor shiftwerkers (ook gestructureerde flexitime-arbeid) ligt deze situatie 
anders. Over het algemeen wordt ploegenarbeid niet geassocieerd met een verbe-
terde werk-levensbalans. Door de onregelmatige werkuren is het moeilijk om een 
combinatie te vinden tussen de familie- en vrijetijdstaken en het werk. Toch kan er 
ook een logica gevolgd worden dat, door de onregelmatige uren, werknemers ook 
thuis zijn op momenten dat de partner dat niet is (Williams, 2008). Desalniettemin 
correleert shiftwerk voornamelijk met een mindere werk-levensbalans. Wanneer 
shiftwerk echter gecombineerd wordt met gecomprimeerde werkweken, is de uit-
komst tegenovergesteld (Bambra et al., 2008), shiftwerk zorgt dan voor een betere 
werk-levensbalans. Ook voor parttime werk geldt eenzelfde bemerking. Hoewel ou-
dere studies steeds aantoonden dat parttime tewerkstelling een aanpassing is die de 
werk-levensbalans ten goede komt, stellen nieuwere studies dit in vraag. Zo zouden 
de financiële beperkingen die parttime werk met zich meebrengen, niet samengaan 
met een verbeterde werk-levensbalans. Vooral parttimers in lagereloongroepen heb-
ben hier last van (Warren, 2004).

Ten slotte werken deze vormen van gestructureerde flexibiliteit het best als ze ont-
staan naar de wensen en noden van de individuele werknemer. Op die manier kan 
er net genoeg tijd worden vrijgemaakt die nodig is om de balans tussen werk en 
leven te herstellen (Steenssens, Sannen, Ory, Nicaise en Van Regenmortel, 2008). 
Daardoor kunnen gestructureerde flexibele arbeidscontracten nuttig zijn binnen de-
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batten rond pensioenen en ouderschap, maar ook algemeen wanneer het gaat over 
de kwaliteit van de werk-levensbalans van werknemers.

6.2. ONGESTRUCTUREERDE CONTRACTEN: RESPONSIVITEIT BIJ CRISISSEN EN VRAAG- 
 SCHOMMELINGEN

Ongestructureerde flexibiliteit heeft het nadeel dat het een grote onzekerheid te-
weegbrengt bij de werknemers (Reilly, 1998). Werknemers willen zo spoedig mo-
gelijk een zekere arbeidssituatie en dit type flexibiliteit brengt onzekerheid met zich 
mee (Biemann, Zacher en Feldman, 2012). Toch kan ongestructureerde flexibiliteit 
ook nuttig zijn op de arbeidsmarkt. Deze vorm van flexibiliteit is dan ook vooral 
bruikbaar vanuit het perspectief van de werkgever. Ongestructureerde flexibiliteit 
kan organisaties responsief maken in periodes van crisis, waar zij zonder deze vorm 
van flexibiliteit kwetsbaar zijn (Arslan-Ayaydin, Florackis en Ozkan, 2013; Muffels, 
2013). Het zorgt voor een buffer die organisaties kunnen aanspreken wanneer dat 
nodig is. Die verstoringen kunnen zowel plaatsvinden in de economische conjunc-
tuur als in de ruimere context (Somers, 2009). Zo maakt de Deense Flexicurity het 
voor bedrijven bijvoorbeeld mogelijk om zich snel aan te passen aan de wisselende 
economie, door een soepel ontslagrecht en hoge werkloosheidspremies (in het begin 
van de werkloosheid) (Bredgaard, Larsen en Madsen, 2006). Daardoor is er een 
snellere doorstroming van werknemers en kunnen bedrijven zich beter aanpassen 
aan een wisselende vraag en aanbod. Hierbij gaat het niet enkel om responsiviteit bij 
crisissen maar ook om de mogelijkheid om de organisatie te kunnen aanpassen bij 
vraagschommelingen (De Beer, 2009).

Vergelijkbaar daarmee is het Belgische systeem van tijdelijke werkloosheid, waarbij 
de werkloosheidsverzekering kan tussenkomen om bedrijven in nood tijdelijk bij te 
springen (RVA, 2016). Het Duitse systeem van Kurzarbeit werkt op dezelfde ma-
nier (Brenke et al., 2013). Het verschil tussen beide is dat werknemers bij tijdelijke 
werkloosheid volledig terugvallen op werkloosheidsuitkeringen, terwijl werknemers 
in Kurzarbeit kunnen blijven doorwerken terwijl de werkloosheidskas het verschil 
bijlegt. Anderzijds kunnen de crisissen ook ruimer gedacht worden dan enkel eco-
nomische moeilijkheden en kan onvoorzien thuiswerken bijvoorbeeld een strategie 
zijn om te reageren op onvoorziene situaties. Somers (2007) stelt dat er zo een con-
tinuïteit van werkzaamheden gewaarborgd kan worden. De recente oproepen van 
bedrijven om thuis te werken gedurende het verhoogde terrorismedreigingsniveau 
kunnen zo worden gezien als een responsieve handeling na de tijdelijke verstoring 
van de werkplek. Werknemers balanceren zo tussen de zekerheid van een inkomen 
en de onzekerheid van werkgelegenheid. De balans kan echter verder overhellen 
naar zeer onzekere omstandigheden voor werknemers, waarbij oproepcontracten of 
in het extreme geval nulurencontracten het toppunt zijn van onzekerheid voor de 
werknemer.
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Bij ongestructureerde flexibiliteit moet steeds de balans worden opgemaakt tussen 
responsiviteit van de organisatie ten opzichte van crisissen maar ook zekerheid voor 
werknemers. Zo biedt ongestructureerde flexibiliteit enerzijds kansen om werkge-
legenheid te behouden in de regio maar anderzijds houdt de onzekerheid ook de 
kans op een groeiende groep werknemers met korte banen, lage lonen en weinig 
sociale zekerheid in (Standing, 1999). De kans op zo’n groep werknemers wordt ook 
versterkt bij organisatorische ongestructureerde flexibiliteit. Volgens de logica van 
de transactiekosten wordt arbeid dan uitbesteed. In het geval van dienstencheques 
kan dit echter leiden tot substitutie of vervanging van laaggeschoolde arbeid (Marx 
en Vandelannoote, 2015). Ongestructureerde flexibiliteit kan de veerkracht van een 
economie versterken maar kan bij de werknemers ook sterke onzekerheid teweeg-
brengen (Gunderson, 1999).

Bij het vormgeven van ongestructureerde flexibiliteit is het noodzakelijk om steeds 
beide perspectieven te bekijken. In tijden van crisis worden deze het duidelijkst. 
Enerzijds is er ongestructureerde flexibiliteit nodig om de Belgische economische 
markt responsief en competitief te houden, anderzijds zorgt die ook voor meer on-
zekerheid onder de werknemers, die in die periode ook minder gemakkelijk elders 
aan werk kunnen komen (Adkins, Werbel en Farh, 2001).

6.3. AUTONOME FLEXIBILITEIT: HET NIEUWE WERKEN
Autonome flexibiliteit is de vorm van werken die aangehaald wordt wanneer het 
‘nieuwe werken’ beschreven wordt (De Spiegelaere, Van Gyes, Benders en Van Hoo-
tegem, 2013). De werknemer kan zelf kiezen waar en wanneer hij werkt. Dit brengt 
met zich mee dat er altijd en overal gewerkt kan worden. Doordat werknemers kun-
nen kiezen waar en wanneer hun werk plaatsvindt, kan het ideaal zijn om de balans 
werk-leven in evenwicht te houden.

Hier is echter ook een mate van zelfcontrole voor nodig om de grenzen tussen werk 
en privéleven te bewaken en ook effectief even productief of productiever te wer-
ken dan bij reguliere arbeidsregelingen (Kaur, Kremer en Mullainathan, 2010). Zo 
zouden freelancers bijvoorbeeld meer geneigd zijn om tot laat ’s avonds door te 
werken (Frohlich et al., 2013). Shepard III, Clifton en Kruse (1996) toonden aan 
dat flexibiliteit, indien juist gehanteerd, de productiviteit tot tien procent kan ver-
hogen. Dit gaat echter samen met een intensifiëring van arbeid. Volgens Kelliher 
en Anderson (2009) komt die werkintensifiëring tot stand door het veronderstellen 
van extra werkinspanningen, het mogelijk te maken en ook in te ruilen tegenover de 
mogelijkheid om zelf werk in te plannen.

Hoewel autonome flexibiliteit een strategie kan zijn om de werk-levensbalans van 
werknemers te verbeteren, kan de balans ook overhellen naar de kant van werk- 
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intensificatie. Volgens MacEachen, Polzer en Clarke (2008) heeft dit te maken met 
het perspectief waarin over flexibiliteit gesproken wordt. Managers beklemtonen eer-
der het positieve effect van flexibiliteit als manier om werk te organiseren naar het le-
ven van de individuele werknemer. Het kan, door de arbeidsintensifiëring, echter ook 
leiden tot een groter aantal (onzichtbare) overuren. De kans bestaat dan ook dat au-
tonome flexibiliteit eerder leidt tot burn-out dan een betere werk-levensbalans. Zelf-
controle en afspraken tussen werkgever en werknemer lijken hier van groot belang.

7. CONCLUSIE

Er bestaat een grote variëteit in de manieren waarop flexibiliteit op de werkvloer 
toegepast kan worden en die bereikt ook verschillende doelen. Er is echter inzicht 
in deze flexibele arbeidscontracten nodig om te bekijken hoe flexibiliteit als een 
beleidsinstrument gebruikt kan worden. In onze discussie behandelden wij drie pro-
minente problematieken in de hedendaagse samenleving waarvoor flexibiliteit een 
denkpiste kan zijn: werk-levensbalans, responsiviteit op crisissen en aanpassingen op 
vraagschommelingen en werknemersautonomie. Deze drie onderwerpen zijn geen 
exhaustieve lijst in het debat rond werk, maar wij kozen deze uit om duidelijk te 
maken waarom het van belang is een onderscheid te maken tussen verschillende 
flexibele organisaties van werk. Inzake werk-levensbalans lijkt gestructureerde flexi-
biliteit het beste te werken als beleidsinstrument. De combinatie van enerzijds struc-
tuur en anderzijds de aanpassing van het arbeidsschema zorgen ervoor dat werkne-
mers meer vrijheid hebben om de balans tussen arbeidsactiviteiten en privéleven te 
combineren. De grens tussen werk en leven blijft overigens rigide, waardoor beide 
eenvoudig van elkaar te scheiden zijn. Een belangrijk verschil met autonome flexi-
biliteit is dat werknemers hier volledig vrij zijn in de organisatie van werk. Dit sluit 
nauw aan bij denkbeelden rond de toekomst van arbeid waarin werknemers meer 
autonomie hebben. Hoewel deze vormen van arbeidscontracten ook de kans bieden 
om werk en leven te combineren, is er zelfcontrole nodig. Anders dan bij gestructu-
reerde flexibiliteit, verdwijnen de grenzen van arbeid volledig en kan dit leiden tot 
werknemers die zich verliezen in werk. Ongestructureerde flexibiliteit kan op haar 
beurt van belang zijn vanuit het werkgeversperspectief. Door gebruik te maken van 
ongestructureerde flexibele arbeidscontracten bouwen werkgevers responsiviteit in. 
Op die manier kunnen organisaties reageren op crisissen. De flexibele organisatie 
van arbeid zorgt voor een buffer die aangesproken kan worden bij een ontwrichting, 
nadien kan een organisatie zichzelf dan weer herstellen. Omdat flexibele arbeids-
contracten voor zowel werkgevers als werknemers van belang kunnen zijn en andere 
doelen dienen, is het van belang om in toekomstig onderzoek steeds de verschillende 
vormen van flexibele arbeidscontracten te onderscheiden. De taxonomie uit deze 
studie kan dienen als analytisch instrument. Deze tabel is echter niet exhaustief; 
nieuwe arbeidscontracten zullen nog ontstaan vanuit de creativiteit van werkgevers. 
Bovendien moet er ook op gelet worden dat er combinaties tussen de verschillende 



252

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

categorieën mogelijk zijn: sommige werknemers werken bijvoorbeeld in een combi-
natie van flexplace- en flexitime-arbeidsregelingen. Een onderzoeker moet zich ook 
steeds bewust zijn van de context waarin contracten ontstaan. Daardoor kunnen 
gelijkaardige arbeidsregelingen soms in meer dan één categorie geplaatst worden. Bij 
parttime contracten kan een vrijwillig parttime contract bijvoorbeeld ondergebracht 
worden in ‘gestructureerde flexitime-contracten’ terwijl onvrijwillige deeltijdse con-
tracten net onder ongestructureerde flexibiliteit vallen. Ondanks deze beperkingen 
maakt deze taxonomie het wel mogelijk voor onderzoekers en beleidsmakers om 
over de verschillende aspecten van flexibiliteit met betrekking tot arbeid te denken 
in een coherent kader.
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HET GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS 
BIJ MOEDERS MET MIGRATIE-
ACHTERGROND

DOOR TINE KIL, KAREL NEELS EN JONAS WOOD1

Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CeLLO), Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Het gebruik van gezinsbeleid dat gericht is op een verbetering van de combinatie 
van arbeid en gezin is de laatste decennia sterk toegenomen. De groeiende populari-
teit van kinderopvang en ouderschapsverlof, in tandem met de stijgende arbeidspar-
ticipatie van moeders suggereert dat gezinsbeleid in toenemende mate beantwoordt 
aan de behoeften van tweeverdieners. Hoewel het aandeel werkende moeders in het 
algemeen stijgt, blijft werkzaamheid bij moeders met migratieachtergrond erg laag 
(Bevelander en Groeneveld, 2012; Holland en de Valk, 2013; Kil, Neels, Van den 
Berg en de Valk, 2015; Rendall, Tsang, Rubin, Rabinovich en Janta, 2010). Dit 
roept vragen op over het gebruik van gezinsbeleid bij migranten. In deze bijdrage 
wordt aan de hand van longitudinale data van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (1999-2010) onderzocht (i) hoe het gebruik van verlofstelsels verschilt 
tussen moeders met en zonder een migratieachtergrond en (ii) in welke mate deze 
patronen verklaard worden door verschillen in arbeidsmarktpositie2.

De resultaten van internationaal onderzoek naar de effecten van het gebruik van ou-
derschapsverlof op arbeidsparticipatie en vruchtbaarheid zijn niet consistent. Wat de 
arbeidsmarktparticipatie van moeders betreft, zorgt ouderschapsverlof er enerzijds 
voor dat moeders hun positie kunnen behouden (Pronzato, 2009; Pylkkänen en 
Smith, 2004). Anderzijds vertraagt het de terugkeer naar werk (Matysiak en Szalma, 
2014) en belemmeren lange periodes van arbeidsonderbreking toekomstige carrière- 
mogelijkheden (Fagnani, 1999; Lalive en Zweimuller, 2009). Wat de invloed van 
ouderschapsverlofgebruik op verdere gezinsvorming betreft, zijn de effecten volgens 
beschikbaar onderzoek veeleer onduidelijk. Een belangrijke beperking van bestaand 
onderzoek is dat vooralsnog nauwelijks rekening wordt gehouden met ongelijk ge-

(1) De auteurs danken Chris Brijs van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor zijn ondersteuning 
bij het ontwikkelen van het administratieve sociaal-demografische panel op basis van longitudinale microdata 
ontleend aan de Kruispunbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister.
(2) Dit project werd gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Antwerpen 
(Projecten BOF-KP-2010 en BOF-DOCPRO-20132017).
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bruik van dergelijke regelingen door verschillende bevolkingsgroepen, waardoor ook 
de effecten van deze regelingen op gezinsvorming niet eenduidig werden vastge-
steld (Neyer en Andersson, 2008). Recent onderzoek toont aan dat het gebruik 
van ouderschapsverlof samenhangt met determinanten op verschillende niveaus (op 
individueel, koppel- en bedrijfsniveau) die variëren van economische factoren (zoals 
inkomen) tot preferenties (zoals de voorkeuren over de combinatie van werk en ge-
zin) (Bygren en Duvander, 2006; Kreyenfeld en Andersson, 2013; Lappegård, 2008; 
Lapuerta, Baizan en Gonzalez, 2011).

Onderzoek dat ingaat op het gebruik van ouderschapsverlof naargelang van de mi-
gratie-achtergrond is eerder beperkt (Lapuerta et al., 2011; Merens, Keuzenkamp en 
Das, 2006; Mussino en Duvander, 2016). Bestaande studies die focussen op het ge-
bruik van ouderschapsverlof bij migranten, wijzen op kleine verschillen in Zweden, 
waar het recht op ouderschapsverlof universeel is (Mussino en Duvander, 2016), 
terwijl in landen waar het recht op ouderschapsverlof afhankelijk is van de arbeids-
marktpositie (bijvoorbeeld: Nederland, Spanje), migranten in vergelijking met de 
autochtone bevolking significant minder ouderschapsverlof gebruiken (Lapuerta 
et al., 2011; Merens et al., 2006). Hoewel Belgisch onderzoek aantoont dat ou-
derschapsverlof in mindere mate gebruikt wordt door ouders met zwakke arbeids-
markt- en inkomenspositie (Cantillon, Ghysels, Spiessens en Vercammen, 2010; 
Ghysels en Van Lancker, 2011), werden verschillen in ouderschapsverlofgebruik 
naar migratieachtergrond nog niet eerder bestudeerd voor de Belgische context.

Deze bijdrage gaat in op verschillen in het gebruik van verlofstelsels tussen moeders 
met en zonder migratieachtergrond in België. De resultaten tonen aan dat moe-
ders met migratieachtergrond minder vaak gebruik maken van verlofstelsels dan 
Belgische moeders. Het lagere gebruik bij vrouwen met migratieachtergrond moet 
in de eerste plaats begrepen worden vanuit de reeds zwakkere arbeidsmarktpositie 
van deze groep vÓÓr ouderschap, gecombineerd met het niet-universele recht op 
ouderschapsverlof in België. Het lage gebruik bij vrouwen met een zwakke arbeids-
marktpositie geeft aan dat de huidige verlofregelingen de combinatie van gezin en 
werk slechts selectief ondersteunen, met name voor vrouwen die reeds een relatief 
stabiele arbeidsmarktpositie hebben opgebouwd vÓÓr ouderschap.

2. ACHTERGROND

2.1. VERLOFSTELSELS IN BELGIE
In België bieden de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet de mogelijk-
heid om de arbeidsloopbaan te beperken of de intensiteit van werk te verminderen 
om verschillende redenen. De stelsels zijn voornamelijk gericht op de ondersteuning 
van de combinatie van arbeid en gezin en een verhoging van de arbeidsparticipatie. 
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Een werknemer heeft recht op tijdskrediet wanneer hij of zij minstens 5 jaar aan het 
werk is en gedurende de 2 jaar voor de aanvraag tewerkgesteld was bij de huidige 
werkgever. Ambtenaren die loopbaanonderbreking willen opnemen, moeten niet 
aan deze voorwaarden voldoen. Tijdens de onderbreking ontvangt de werknemer 
een maandelijkse vergoeding, uitgekeerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning (RVA)3. Alle werknemers hebben recht op een onderbreking van 12 maanden4. 
Binnen de stelsels bestaan drie specifiekere regelingen: (i) palliatief verlof, (ii) verlof 
in het kader van medische bijstand en iii) ouderschapsverlof. Aangezien moeders 
met jonge kinderen voornamelijk gebruik maken van het ouderschapsverlofstelsel, 
gaan we verder in op deze regeling.

Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet een werknemer gedurende 12 van 
de 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag gewerkt hebben voor de huidige werk-
gever5 en een kind jonger dan 12 jaar oud hebben6. Binnen het stelsel van loop-
baanonderbreking hoeft men niet te voldoen aan de eerste volwaarde om gebruik 
te kunnen maken van ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt 
men een forfaitaire uitkering van 727 EUR per maand (in 2010) voor een voltijdse 
onderbreking (Merla en Deven, 2010). Inwoners van Vlaanderen ontvangen een 
extra bedrag van ongeveer 160 EUR per maand voor een voltijdse onderbreking, 
afhankelijk van de sector waarin ze tewerkgesteld zijn. De tewerkstelling kan op 
drie verschillende manieren ingeperkt worden: (i) voltijds voor 3 maanden, (ii) een 
vermindering van 50 procent voor een periode van 6 maanden en (iii) een vermin-
dering van 20 procent voor een periode van 15 maanden7. De laatste twee opties 
zijn enkel beschikbaar voor voltijdse werknemers met enkele uitzonderingen in het 
onderwijs en de publieke sector. Ouders mogen de perioden opsplitsen, afhankelijk 
van de sector en hun loopbaantraject (Desmet en Glorieux, 2007; Merla en Deven, 
2010; Morel, 2007; Ray, Gornick en Schmitt, 2010; RVA, 2012).

Vanuit Europees perspectief ligt het gebruik van ouderschapsverlof in België laag: 
slechts 7 procent van alle ouders gebruikt ouderschapsverlof (Anxo, Fagan, Smith, 
Letablier en Perraudin, 2007; Plantenga en Remery, 2005). Bovendien zijn het voor-
namelijk vrouwen die gebruik maken van ouderschapsverlof. Uit de resultaten van 
de Labour Force Survey 2007 blijkt dat ongeveer 20% van de werkende moeders 
met een kind jonger dan één jaar ouderschapsverlof gebruikt, terwijl het aandeel 

(3) Deze vergoeding bedroeg 592 EUR voor een voltijdse onderbreking in 2010. Sinds 2015 is vergoeding voor 
tijdskrediet zonder motief afgeschaft.
(4) In sommige sectoren heeft men recht op meer dan 12 maanden voltijdse arbeidsonderbreking.
(5) Ambtenaren moeten niet voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde.
(6) In het begin van de jaren 2000 hadden ouders recht op ouderschapsverlof voor een kind jonger dan 4. Deze 
leeftijdsgrens werd verhoogd naar 6 jaar in 2005 en 12 jaar in 2009.
(7) De maximumduur van het ouderschapsverlof is verlengd in 2012. Sindsdien hebben ouders per kind recht 
op 4 maanden volledig ouderschapsverlof of het gelijkwaardige 1/2-tijdse of 1/5-tijdse stelsel.
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werkende vaders dat verlof opneemt, dicht bij nul ligt (OECD, 2010). Gezien het 
feit dat ouderschapsverlof kan worden gebruikt totdat het kind 12 jaar oud is, peri-
odes kunnen worden opgesplitst, verschillende graden van arbeidstijdvermindering 
mogelijk zijn en de 20 procent arbeidstijdvermindering het populairst is (Anxo et 
al., 2007; Desmet en Glorieux, 2007; Plantenga en Remery, 2005), is het Belgische 
ouderschapsverlofsysteem relatief flexibel (Maron en O’Dorchai, 2008; Ray et al., 
2010). Desondanks bepalen de voorwaarden dat alleen werknemers met een stabiele 
arbeidsmarktpositie ouderschapsverlof kunnen opnemen en is het niveau van inko-
mensvervanging laag, wat het gebruik van ouderschapsverlof mogelijks belemmert.

2.2. MIGRATIE NAAR BELGIE
Door de actieve werving van arbeidsmigranten na de Tweede Wereldoorlog en 
postkoloniale migratie is België een oud immigratieland. Vrij verkeer van personen 
binnen de Europese Unie, de geleidelijke uitbreiding van de Europese Unie en de 
migratiestromen van asielzoekers hebben in de jaren 1990 en 2000 verder vorm 
gegeven aan een groeiende etnische diversiteit in België (Corluy, 2014). In de jaren 
2000 wordt België dan ook gekenmerkt door een sterke toename van immigratie, 
zowel van Europese als niet-Europese afkomst.

Na de Tweede Wereldoorlog ging België van start met de rekrutering van gastarbei-
ders uit Zuid-Europese landen, zoals Italië, Griekenland en Portugal (Phalet, 2007). 
De oliecrisis en de daarmee gepaard gaande economische achteruitgang leidde ech-
ter tot een migratiestop in 1974 en een verslechtering van de arbeidsmarktkansen 
voor eerder gemigreerde Zuid-Europeanen (Lesthaeghe, 2000). Desondanks werd 
migratie vanuit Zuid-Europa in de daaropvolgende jaren voortgezet onder vorm 
van gezinshereniging en gezinsvorming. Doordat in de Europese Unie in de jaren 
1990 het vrij verkeer van personen werd geïntroduceerd en arbeidsmigratie onder 
bepaalde vormen mogelijk werd, ontvangt België ook steeds meer immigranten uit 
Oost-Europa. Behoudens immigratie uit Zuid- en Oost-Europa, is een groot deel 
van de Europese immigranten in België afkomstig uit de buurlanden.

Naast Zuid-Europese arbeiders, werden in de jaren 1960 Marokkaanse en Turkse ar-
beiders geworven voor industriële arbeid. Ondanks de migratiestop en economische 
crisis die volgde in de jaren 1970, zorgde gezinshereniging en gezinsvorming in de 
jaren 1980 en 1990 voor de verdere groei van Turkse en Marokkaanse gemeenschap-
pen in België. Een aanzienlijk deel van de Marokkaanse en Turkse migranten van de 
tweede generatie trouwt met partners uit het herkomstland van hun ouders (Corijn 
en Lodewijckx, 2009). Ook postkoloniale migratie heeft aanleiding gegeven tot een 
substantiële Congolese minderheidsgroep. Verder ontvangt België sinds de jaren 1990 
steeds meer vluchtelingen van buiten Europa waardoor de etnische diversiteit verder is 
toegenomen (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, 2013).
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2.3. THEORETISCH KADER
Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van ouderschapsverlof gelieerd is aan ver-
schillende factoren op individueel en huishoudensniveau, alsook op werkgevers- en 
institutioneel niveau. Eerst en vooral is de opname van ouderschapsverlof enkel mo-
gelijk voor ouders die aan bovenvermelde criteria voldoen. Gezien de anciënniteits-
voorwaarde, is een relatief stabiele arbeidsmarktpositie in België noodzakelijk voor 
de opname van ouderschapsverlof. Uit onderzoek blijkt evenwel dat vrouwen met 
migratieachtergrond minder stabiele arbeidsmarktposities betrekken in vergelijking 
met vrouwen van Belgische herkomst (Kil, Neels, et al., 2015). De moeilijke toe-
gang tot vast werk (Kil, Wood, et al, 2015) vermindert om die reden de kans dat 
vrouwen met migratieachtergrond voldoen aan de criteria.

Aangezien de uitkering in het kader van ouderschapsverlof forfaitair is en per de-
finitie lager ligt dan het voormalige inkomen, speelt ook betaalbaarheid, zowel op 
individueel als op huishoudensniveau, een belangrijke rol. Ouders met een laag in-
komen hebben wellicht minder financiële marge waarmee ze de ouderschapsverlof-
periode kunnen overbruggen. In overeenstemming met dit idee, wijst onderzoek 
op een positief verband tussen het inkomen van de moeder en het gebruik van 
ouderschapsverlof door vaders in Zweden (Bygren en Duvander, 2006; Lappegård, 
2008). Het gebruik van ouderschapsverlof door werknemers met migratieachter-
grond wordt mogelijks belemmerd doordat zij en hun partners oververtegenwoor-
digd zijn in lagere-inkomenscategorieën (Corluy, 2014).

Ten derde zijn de opportuniteitskosten bij opname van ouderschapsverlof in termen 
van carrièremogelijkheden, groter voor ouders met meer ‘human capital’ (Evertsson 
en Breen, 2008; Evertsson en Duvander, 2011). Het gebruik van ouderschapsverlof 
kan bijvoorbeeld een gebrek aan professionele ambitie signaleren bij de werkgever, 
wat grotere gevolgen heeft voor hooggeschoolde ouders met veel carrièremogelijk-
heden. Aangezien migranten oververtegenwoordigd zijn in groepen met relatief wei-
nig ‘human capital’ (in termen van bijvoorbeeld opleidingsniveau) (Corluy, 2014) 
en dus met minder opportuniteitskosten geconfronteerd worden wanneer ze verlof 
opnemen, is de kans dat migranten ouderschapsverlof gebruiken, mogelijks net gro-
ter. In tegenstelling tot deze hypothese, geeft Zweeds en Spaans onderzoek aan dat 
het onderwijsniveau een positief effect heeft op de opname van ouderschapsverlof 
(Bygren en Duvander, 2006; Lapuerta et al., 2011).

Met betrekking tot de werkomgeving, toont eerder onderzoek aan dat het gebruik 
van verlofstelsels meer voorkomt bij ouders die een sterkere bescherming genieten 
(in termen van vaste contracten, hogere anciënniteit en banen in de publieke sec-
tor), en bij ouders die werken in bedrijven waar procedures voor de opname van 
verlofstelsels beter geïnstitutionaliseerd en sociaal meer geaccepteerd zijn (Anxo et 
al., 2007; Bygren en Duvander, 2006; Geisler en Kreyenfeld, 2011; Lapuerta et al., 
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2011). Vrouwen met migratieachtergrond zijn over het algemeen echter oververte-
genwoordigd in tijdelijke, onstabiele en laaggeschoolde banen (Rubin et al., 2008), 
wat het gebruik van ouderschapsverlof kan belemmeren.

Tot slot zijn individuele voorkeuren (Hakim, 2000) en sociale normen inzake de 
verdeling van de verantwoordelijkheid voor kinderzorg van belang voor de beslissing 
om al dan niet ouderschapsverlof op te nemen (Pfau-Effinger, 1998). Zweeds on-
derzoek wijst dan ook uit dat een sterkere gezinsoriëntatie positief samenhangt met 
de lengte van de ouderschapsverlofperiode bij vrouwen (Duvander, 2014). Aange-
zien niet-Europese migranten in België vaak afkomstig zijn van rurale regio’s waar de 
rollen van vrouwen en mannen sterker gescheiden zijn in de private en de publieke 
sfeer, hebben zij over het algemeen traditionelere opvattingen over de verdeling van 
zorg en huishoudelijk werk (Bernhardt, Goldscheider en Goldscheider, 2007; Gold-
scheider, Goldscheider en Bernhardt, 2011; Huschek, de Valk en Liefbroer, 2011; 
Merens et al., 2006). Dit kan het gebruik van ouderschapsverlof stimuleren.

Kortom, overwegingen over de opportuniteitskosten van ouderschapsverlofgebruik 
en preferenties en sociale normen op vlak van genderrollen suggereren een hoger 
gebruik van ouderschapsverlof bij vrouwen met migratieachtergrond. Anderzijds 
doen verschillen in werkintensiteit, inkomen en werkzekerheid een lager gebruik 
van ouderschapsverlof bij deze groep vermoeden.

Eerder onderzoek inzake ouderschapsverlofgebruik bij migranten is voornamelijk 
gericht op Zweden, waar alle moeders recht hebben op ouderschapsverlof, ongeacht 
hun arbeidsmarktpositie (Mussino en Duvander, 2016; Vikman, 2013). Onderzoek 
van Mussino and Duvander (2016) toont bijvoorbeeld aan dat moeders met migra-
tieachtergrond in Zweden vaker ouderschapsverlof gebruiken onmiddellijk na de 
geboorte, terwijl Zweedse moeders de opname spreiden en de flexibiliteit van het 
ouderschapsverlofsysteem in grotere mate exploiteren. Het continue verlofgebruik 
in het eerste jaar na de bevalling is gerelateerd aan een hogere prevalentie van inac-
tiviteit en werkloosheid bij migranten. Deze waarnemingen verschillen aanzienlijk 
van de situatie in veel andere Europese landen, waar het recht op ouderschapsver-
lof gebonden is aan arbeidsmarktpositie. Onderzoek van Merens et al. (2006) in 
Nederland geeft aan dat Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse werkende vrouwen 
minder vaak ouderschapsverlof opnemen en dat dit verband houdt met een gebrek 
aan kennis van de wetgeving. Ook Lapuerta et al. (2011) tonen aan dat ouders met 
vreemde nationaliteit in Spanje minder geneigd zijn om ouderschapsverlof op te 
nemen in vergelijking met ouders met Spaanse nationaliteit. Indicatoren van ar-
beidsmarktpositie (arbeidsregime, het type contract, inkomenspositie, anciënniteit) 
en werkomgeving (sector, bedrijfsgrootte) verklaren de gevonden verschillen. De 
beschikbare literatuur suggereert dat zowel in landen waar het recht op ouderschaps-
verlof universeel is, als in landen waar het recht gebonden is aan arbeidsmarktposi-
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tie, differentieel ouderschapsverlofgebruik bij migranten gerelateerd is aan onzekere 
arbeidsmarkttrajecten.

3. METHODE

3.1. GEGEVENS
Dit onderzoek maakt gebruik van de gegevens van een Administratief Sociaal-De-
mografisch panel voor België (BASD Panel) dat is samengesteld op basis van longi-
tudinale microdata van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijks-
register. Het panel is representatief voor de vrouwen van 15 tot 50 jaar die legaal in 
België verbleven tussen 1999 en 2010. Om de cross-sectionele representativiteit van 
het panel te handhaven gedurende de observatieperiode, werd de initiële steekproef 
in 1999 jaarlijks aangevuld met bijkomende steekproeven bij 15-jarige vrouwen in 
de periode 2000-2010. Ook werden jaarlijks aanvullende steekproeven getrokken 
van 16- tot 50-jarige vrouwen die zich in het voorgaande jaar in België hadden 
gevestigd. Behalve de steekproefpersonen (N = 108 611), bevat het BASD-panel 
informatie over alle personen die officieel deel uitmaken van het huishouden van de 
steekproefpersoon op 1 januari van elk jaar (N = 355 229). Het panel bevat gede-
tailleerde informatie over huishoudenssamenstelling en arbeidsmarktpositie van alle 
huishoudleden op kwartaalbasis. Alle steekproeven zijn disproportioneel gestratifi-
ceerd naar nationaliteit, waarbij een steekproeffractie van 1/40 werd gehanteerd voor 
Belgische vrouwen tegenover een steekproeffractie van 1/20 voor vrouwen met een 
vreemde nationaliteit. Aangezien de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gege-
vens bevat over het geboorteland van zowel de steekproefpersonen als hun (groot)
ouders, is het mogelijk vrouwen van de tweede en latere generaties te identificeren. 
De uitgebreide informatie over de huishoudenssamenstelling, de informatie over 
de arbeidsmarktpositie van alle huishoudleden en de oververtegenwoordiging van 
migranten maken deze gegevens uitermate geschikt voor de longitudinale analyse 
van het gebruik van verlofstelsels door migranten in België.

Aangezien het onderzoek peilt naar het effect van de sociaal-economische positie 
voor ouderschap op het gebruik van verlofstelsels na de geboorte van een eerste kind, 
werden enkel vrouwen geselecteerd voor wie de arbeidsmarktpositie één jaar vóór de 
bevalling gekend is. Concreet hebben de analyses betrekking op moeders wier eerste 
kind is geboren tussen het eerste kwartaal van 2004 en het vierde kwartaal van 2010. 
Deze vrouwen worden gevolgd tot i) het moment dat hun tweede kind geboren 
wordt, ii)  hun eerste kind de leeftijd van 7 jaar bereikt, iii) het einde van de observa-
tieperiode in 2010, of iv) het kwartaal waarin deze vrouwen overlijden of emigreren.

Hoewel deze bijdrage zich richt op het gebruik van ouderschapsverlof, was het niet 
mogelijk om onderscheid te maken tussen ouderschapsverlof en andere vormen 
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van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Eerder onderzoek (Desmet en Glorieux, 
2007) geeft echter aan dat meer tijd willen doorbrengen met kinderen de belangrijk-
ste reden is om verlofstelsels te gebruiken voor Belgische vrouwen. Aangezien onze 
analyses zich richten op het gebruik van verlofstelsels bij moeders die net een eerste 
kind gekregen hebben, gaan we ervan uit dat het overgrote deel van het verlof wordt 
gebruikt voor de zorg voor jonge kinderen.

3.2. ANALYSE
Om na te gaan hoe de kans op gebruik van verlofstelsels verschilt naargelang van 
de migratieachtergrond, wordt gebruik gemaakt van multilevel logistische regres-
sie-analyse. De resultaten geven weer hoe de kansverhouding of odds om gebruik te 
maken van ouderschapsverlof varieert volgens achtergrondkenmerken van vrouwen 
Het model heeft een hiërarchische structuur waarbij vrouwen worden genest in het 
bedrijf waarin ze één jaar voor de geboorte werkzaam waren. Aangezien het onder-
zoek betrekking heeft op differentieel gebruik van verlofregelingen volgens migratie-
achtergrond, worden vijf herkomstgroepen onderscheiden: (1) Belgen, (2) Europese 
migranten van de eerste generatie, (3) Europese migranten van de tweede generatie, 
(4) niet-Europese migranten van de eerste generatie en (5) niet-Europese migranten 
van de tweede generatie. Een vrouw wordt geïdentificeerd als migrant wanneer zij 
of een van haar ouders niet in België is geboren. Wanneer beide ouders zijn geboren 
in verschillende landen, wordt de verst gelegen regio beschouwd als de regio van 
herkomst. Figuur 1 toont de samenstelling van de verschillende migrantengroepen 
die opgenomen werden in de analyse.
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FIGUUR 1: HERKOMST (IN PROCENT) VAN MOEDERS MET 1 KIND (2004K1-2010K4), BELGIE

Bron: Belgisch Administratief Socio-Demografisch Panel 1999-2010.

Er worden vier verschillende modellen (a-d) geschat. In model a houden we, behalve 
met herkomst, rekening met verschillende dimensies van tijd. In de eerste plaats 
wordt een niet-lineair (kwadratisch) effect van leeftijd van de moeder bij de geboorte 
van het eerste kind opgenomen: eerder onderzoek naar vrouwelijke arbeidsparticipa-
tie toont een positief effect van leeftijd bij de eerste geboorte dat negatief wordt na 
de leeftijd van 30 jaar (Kil, Neels, et al., 2015; Kil, Wood, et al., 2015).

Ten tweede nemen we de duur sinds de geboorte van het eerste kind op. Verder 
controleren we voor het jaar en het kwartaal van de bevalling. Aangezien vrouwen 
wier kind geboren is in het laatste kwartaal van de observatieperiode, een bijzonder 
laag gebruik vertonen, worden afzonderlijke dummyvariabelen opgenomen voor het 
vierde kwartaal van 2009 tot en met het vierde kwartaal van 2010. Om de geleide-
lijke toename van de populariteit van verlofstelsels in rekening te brengen, wordt 
ook een lineaire term van het kwartaal van de geboorte opgenomen. Aangezien de 
ouderschapsverlofwetgeving enigszins verschilt tussen Vlaanderen, Wallonië en Brus-
sel, wordt in de analyses ook gecontroleerd voor de regio waarin men woont. Verder 
houden we rekening met een aantal huishoudenskenmerken: (1) huishoudenspositie 
vóór de geboorte (categorieën: alleenstaand, samenwonend met partner, woonachtig 
bij ouders en andere huishoudenspositie), (2) of men een partner heeft na de geboor-
te van het kind en (3) of die partner ook gebruik maakt van verlofstelsels.

Om na te gaan in welke mate verschillen in het gebruik van verlofstelsels worden 
verklaard door de sociaal-economische positie voor ouderschap, wordt in modellen 
b tot en met d cumulatief gecontroleerd voor kenmerken van de arbeidsmarktposi-
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tie één jaar voor de geboorte van het eerste kind. Het betreft achtereenvolgens het 
arbeidsregime en het aantal jobs (model b), het loon (model c) en de sector van 
tewerkstelling (model d). Het variabele arbeidsregime onderscheidt vijf categorieën 
op basis van het percentage van de arbeidsduur van een standaard voltijdse job in de 
sector waarin men tewerkgesteld is: (1) onbekend, (2) minder dan deeltijds (minder 
dan 46%), (3) deeltijds (tussen 46 en 80%), (4) bijna voltijds (tussen 81 en 99%) 
en (5) voltijds (100% of meer). Het variabele inkomen is opgenomen onder vorm 
van inkomenskwintielen. Deze operationalisering geeft niet het absolute inkomen 
weer, maar wel de relatieve inkomenspositie in vergelijking met andere personen 
werkzaam in hetzelfde arbeidsregime. De sector van tewerkstelling onderscheidt 
10 categorieën: (1) landbouw en industrie, (2) groot- en detailhandel, (3) logis-
tiek en distributie van energie, (4) onderwijs, (5) openbare sector en extrater-
ritoriale organisaties, (6) gezondheidszorg en sociale sector, (7) kunst, recreatie  
en overige diensten, (8) openbaar bestuur, (9) academische sector en ICT en (10) 
horeca.

4. RESULTATEN

Figuur 2 toont het percentage moeders met één kind naar herkomstgroep dat gebruik 
maakt van verlofstelsels. In lijn met onze verwachtingen en in overeenstemming met 
de resultaten voor Nederland en Spanje (Lapuerta et al., 2011; Merens et al., 2006), 
blijkt er sprake te zijn van sterke verschillen in het gebruik van verlofstelsels naar 
herkomstgroep (figuur 2a, N: 10.964): 34 procent van de Belgische moeders gebruikt 
verlofstelsels na de geboorte van hun eerste kind. Voor Europese en niet-Europese 
migranten van de eerste generatie blijft dit beperkt tot respectievelijk 16 en 7 procent. 
Hoewel het aandeel moeders dat gebruik maakt van verlofstelsels, aanzienlijk hoger 
ligt bij de tweede generatie – 24 en 22 procent bij de Europese en niet-Europese groep 
– ligt het nog steeds relatief laag in vergelijking met Belgische moeders.

In figuur 2b worden enkel moeders die gedurende de observatieperiode ten minste 
één kwartaal recht hadden op ouderschapsverlof in rekening gebracht (N: 7128). 
Vrouwen die minstens één moment in de observatieperiode 4 kwartalen tewerkge-
steld zijn bij dezelfde werkgever in de voorgaande 5 kwartalen, worden geselecteerd. 
Deze selectie is niet sluitend aangezien de voorwaarden voor tijdskrediet zonder 
motief strenger zijn en er geen voorwaarden gelden in het stelsel voor loopbaanon-
derbreking. De operationalisering capteert wel de selectiecriteria voor ouderschaps-
verlof in het stelsel voor tijdskrediet die voor het grootste deel van Belgische moeders 
met jonge kinderen gelden. Door enkel rechthebbende vrouwen te selecteren, ver-
kleinen de verschillen aanzienlijk: van de rechthebbende Belgische moeders maakt 
41 procent gebruik van verlofstelsels na de geboorte van hun eerste kind, in verge-
lijking met 34, 32 en 36 procent bij respectievelijk Europese vrouwen van de eerste 
en tweede generatie en niet-Europese vrouwen van tweede generatie. Niet-Europese 
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vrouwen van de eerste generatie maken daarentegen nog steeds een stuk minder 
gebruik van verlofstelsels (24%).

Gezien het feit dat het gebruik van verlofstelsels uiterst laag ligt bij vrouwen die 
tewerkgesteld waren als zelfstandige, werkloos of niet actief waren voor de geboor-
te van hun eerste kind, selecteren we in de volgende stap enkel vrouwen die één 
jaar voor de geboorte van hun kind tewerkgesteld zijn als werknemer of ambte-
naar (figuur 2c, N: 6283). Na het in rekening brengen van de criteria voor ouder-
schapsverlof en de arbeidsmarktpositie is de etnische gradiënt in het gebruik van 
verlofstelsels grotendeels wegverklaard. Verschillen in het gebruik van verlofstelsels 
tussen Belgische vrouwen (43%), Europese vrouwen van de eerste generatie (43%) 
en niet-Europese vrouwen van de tweede generatie (41%) zijn nu erg klein. Toch ligt 
het gebruik van Europese vrouwen van de tweede generatie (35%) en niet-Europese 
vrouwen van de eerste generatie (35%) verhoudingsgewijs nog steeds lager.

FIGUUR 2: GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS (IN PROCENT) NAAR HERKOMST BIJ MOEDERS MET 
1 KIND (2004K1-2010K4), BELGIE

Figuur 2a: Alle moeders  
(N: 10 964) 

Figuur 2b: Rechthebbende 
moeders (N: 7128)

Figuur 2c: Rechthebbende 
moeders, werkzaam 1 jaar voor 
de geboorte (N: 6283)

 

Bron: Belgisch Administratief Socio-Demografisch Panel 1999-2010.

Tabel 1 geeft verder de resultaten weer van de multivariate analyses (modellen a-d) 
die betrekking hebben op de 6.283 moeders die voldoen aan de criteria voor gebruik 
van ouderschapsverlof en ook effectief werkzaam waren één jaar voor de geboorte 
van hun eerste kind. Modellen a tot d (tabel 1) geven aan in welke mate de etnische 
verschillen in het gebruik van verlofstelsels veranderen na controle voor arbeids-
marktpositie 1 jaar voor de geboorte. In lijn met de beschrijvende figuren, tonen 
de resultaten van model a aan dat Europese migranten van de tweede generatie en 
niet-Europese migranten van de eerste generatie significant minder gebruik maken 
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van verlofstelsels. De kansverhouding op gebruik van verlofstelsels ligt respectievelijk 22 en 
29 procent lager dan het geval is bij Belgische vrouwen (model a). De overige resultaten 
tonen (1) een lager gebruik bij vrouwen die op erg jonge of late leeftijd een eerste kind 
krijgen, (2) een hoger gebruik van ouderschapsverlof in Vlaanderen, (3) een hoger gebruik 
bij vrouwen die samenwonen met een partner, en (4) een frequenter gebruik van ouder-
schapsverlof door vrouwen van wie ook de partner gebruikmaakt van ouderschapsverlof.

Modellen b tot d controleren bijkomend voor arbeidsregime, inkomen en de tewerkstel-
lingssector, waardoor de significante verschillen tussen moeders met en moeders zonder 
migratieachtergrond verdwijnen. Variatie in het gebruik van verlofstelsels op niveau van 
de werkgever (rho) daalt van 16 tot 10 procent wanneer voor deze sociaal-economische 
verschillen gecontroleerd wordt. Hoewel het verschil statistisch niet significant is, is er 
in model d sprake van een beperkt hoger gebruik van verlofregelingen bij Europese mi-
granten van de eerste generatie en niet-Europese migranten van de tweede generatie in 
vergelijking met Belgische vrouwen. Een sterkere arbeidsmarktpositie voor de geboorte 
van het eerste kind (met name voltijds werk en een hoger inkomen) blijkt positief geas-
socieerd met gebruik van verlofstelsels na ouderschap. De zwakke sociaal-economische 
positie voor de geboorte van het eerste kind verklaart dus grotendeels het lagere gebruik 
van verlofstelsels door moeders met migratieachtergrond.

TABEL 1: GEEXPONENTIEERDE COEFFICIENTEN (ODDS-RATIOS) VAN MULTILEVEL LOGITMODELLEN 
VAN HET GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS DOOR RECHTHEBBBENDE MOEDERS MET 1 KIND DIE WERK-
ZAAM WAREN VOOR DE GEBOORTE, BELGIE(2004K1-2010K4, N: 6283)

Model a Model b Model c Model d
e(b) sig. e(b) e(b) e(b) sig. e(b) sig.

Individual-level covariates
Herkomst (ref. Belgisch)
 Europees, eerste generatie 1,047 1,107 1,221 1,258
 Europees, tweede generatie 0,792 * 0,798 0,812 0,827
 Niet-Europees, eerste generatie 0,715 ** 0,814 0,861 0,905
 Niet-Europees, tweede generatie 1,074 1,097 1,123 1,129
Leeftijd bij geboorte van het eerste kind
 Leeftijd bij geboorte, lineair 1,456 *** 1,330 *** 1,190 * 1,182 *
 Leeftijd bij geboorte, gekwadra-
teerd

0,995 *** 0,996 ** 0,998 0,998

Gewest (ref. Vlaanderen)
 Wallonië 0,554 *** 0,572 *** 0,585 *** 0,592 ***
 Brussel 0,613 *** 0,599 *** 0,624 *** 0,633 ***
Kwartaal van de geboorte
 Kwartaal, linear 1,018 ** 1,019 ** 1,019 ** 1,019 **
 2009k4 0,923 0,897 0,861 0,849
 2010k1 0,690 * 0,689 * 0,674 * 0,656 *
 2010k2 0,584 ** 0,587 ** 0,583 ** 0,579 **
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 2010k3 0,271 *** 0,265 *** 0,286 *** 0,293 ***
 2010k4 0,018 *** 0,018 *** 0,018 *** 0,018 ***
Duur van de observatie (sinds de geboorte)
 Duur, linear 1,020 ** 1,022 ** 1,023 ** 1,022 **
Huishoudenspositie voor de geboorte  (ref. samenwonend met partner)
 niet-samenwonend (bij ouders) 0,653 ** 0,666 ** 0,711 ** 0,708
niet-samenwonend (alleenstaand) 0,677 ** 0,697 ** 0,724 ** 0,730
 niet-samenwonend (anders) 0,696 0,725 0,720 0,719
Aanwezigheid partner na de geboorte
 Partner 1,151 1,118 1,146 1,149
Gebruik verlofstelsels door partner
 Gebruik verlofstelsels 1,478 *** 1,489 *** 1,459 *** 1,459 ***
Arbeidsregime voor de geboorte (ref. voltijds)
 Onbekend 0,295 *** 0,372 ** 0,365 ***
 Minder dan deeltijds 0,329 *** 0,496 ** 0,515 **
 Deeltijds 0,552 *** 0,759 ** 0,761 **
 Bijna voltijds 0,676 ** 0,768 0,767
Aantal jobs voor de geboorte (ref. 1 job)
 Meerdere jobs 0,522 *** 0,504 *** 0,554 ***
Inkomen voor de geboorte (ref. eerste kwintiel)
 Tweede kwintiel 2,202 *** 2,116 ***
 Derde kwintiel 2,513 *** 2,325 ***
 Vierde kwintiel 2,618 *** 2,397 ***
 Vijfde kwintiel 1,514 ** 1,419 **
Sector van tewerkstelling voor de geboorte  (ref. gezondheidszorg en sociale sector)
Landbouw en industrie 0,787
Groot- en detailhandel 0,771 *
Logistiek en distributie van 
energie

1,136

 Onderwijs 0,375 ***
Openbaar bestuur en extra- 
territoriale  organisaties

0,733 *

Kunst, recreatie en overige 
diensten

0,700 *

 Financiën en vastgoed 1,128  
Administratie, ondersteunende  
diensten, academische sector 
en ICT

0,831

 Horeca 0,564 **
Random parameters

Rho (werkgever) 0,156 *** 0,137 *** 0,142 *** 0,103 ***
Model parameters

N Personen 6283 6283 6283 6283
-2LL 7916,280 7810,700 7695,849 7659,221
Df. 22 27 31 40

Significantie: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001.
Bron: Belgisch Administratief Socio-demografisch Panel, 1999-2010.
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5. CONCLUSIE

Gezinsbeleid zoals ouderschapsverlof ondersteunt in steeds grotere mate de com-
binatie van arbeid en gezin. Toch liggen de tewerkstellingscijfers van moeders met 
migratieachtergrond erg laag, wat vragen oproept over het gebruik van gezinsbeleid 
bij deze bevolkingsgroepen. De beschikbare literatuur geeft aan dat er sprake is van 
kleine verschillen in het gebruik van ouderschapsverlof tussen vrouwen met en vrou-
wen zonder migratieachtergrond in Zweden, waar het recht op ouderschapsverlof 
universeel is (Mussino en Duvander, 2016). In landen waar het recht op ouder-
schapsverlof gelinkt is aan arbeidsmarktpositie (vb: Nederland, Spanje), daarente-
gen, blijken er grote verschillen te bestaan (Lapuerta et al., 2011; Merens et al., 
2006). Deze bijdrage vult eerder onderzoek (Lapuerta et al., 2011; Merens et al., 
2006; Mussino en Duvander, 2016) aan en onderzoekt aan de hand van longitudi-
nale gegevens voor België i) hoe het gebruik van ouderschapsverlof varieert volgens 
de  migratieachtergrond en ii) in welke mate verschillen in gebruik kunnen worden 
verklaard door verschillende arbeidsmarktposities voor ouderschap.

De resultaten wijzen op een relatief laag gebruik van verlofstelsels bij moeders van 
één kind met migratieachtergrond in België. Vooral niet-Europese migranten van 
de eerste generatie maken zeer weinig gebruik van deze stelsels, wat aansluit bij 
eerder onderzoek voor andere landen (Merens et al., 2006; Mussino en Duvander, 
2016). Na controle voor de anciënniteitsvoorwaarde voor ouderschapsverlof en de 
arbeidsmarktpositie voor de geboorte van het eerste kind, zijn de verschillen naar 
migratieachtergrond gevoelig kleiner en niet langer significant. De resultaten van dit 
onderzoek identificeren de combinatie van een moeilijke toegang tot stabiele jobs en 
het niet-universele recht op ouderschapsverlof als een belangrijke verklaring voor het 
lage gebruik van verlofstelsels door migranten. In lijn met eerdere studies gericht op 
sociale ongelijkheid in de opname van gezinsbeleid in België (Cantillon et al., 2010; 
Ghysels en Van Lancker, 2009, 2011), Nederland (Merens et al., 2006) en Spanje 
(Lapuerta et al., 2011) blijkt dat de ouderschapsverlofwetgeving sociale ongelijkheid 
bestendigt door de combinatie van arbeid en gezin voornamelijk te ondersteunen 
voor degenen die al een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben opgebouwd.
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PERSONEN MET EEN BEPERKING 
EN HET VN-VERDRAG INZAKE DE 
RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN 
HANDICAP1

DOOR WIM VAN NIEUWENHOVE
Substituut-generaal, auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Gent

 INLEIDING

De aanleiding om het tijdens deze plechtige zitting onder meer te hebben over het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, is de bevoegdheid 
die aan de arbeidshoven krachtens artikel 607 van het Gerechtelijk Wetboek is toe-
gekend om kennis te nemen van het hoger beroep tegen de beslissingen in eerste 
aanleg van de arbeidsrechtbanken, die onder andere oordelen over de aanspraken op 
verschillende domeinen van personen met een handicap.

Ik herinner u eraan dat de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen 
van de geschillen inzake de rechten ten aanzien van de klassieke tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap2. Ik bedoel daarmee de inkomensvervangende tege-
moetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Wat betreft deze bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten was er voor de eeuwwisseling discussie. Sedert de wet van 
19 april 1999 tot wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek is 
het evenwel duidelijk dat de bevoegdheid van de arbeidsgerechten verder gaat dan 
een eerder beperkte bevoegdheid te beoordelen of de administratieve beslissing die 
over de aanspraak op een tegemoetkoming genomen was, al dan niet overeenkom-
stig de wettelijke voorschriften tot stand gekomen was. Het standpunt dat het Hof 
van Cassatie voor de wetswijziging van 19 april 1999 leek te onderschrijven, had 
tot gevolg dat de persoon met een handicap zijn vordering niet kon uitbreiden tot 
discussiepunten die buiten de ministeriële beslissing vielen3. Het Hof van Cassatie 

(1) Rede uitgesproken op 6 september 2016 ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 2016-2017, 
Arbeidshof Gent.
(2) Art. 582, 1° Ger. W.
(3) Rechtspraak geciteerd in Wim Van Nieuwenhove, “Bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake tegemoet-
komingen aan mindervaliden”, RW, 1196, 1999-2000.



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

baseerde zich toen op een letterlijke lezing van het oude artikel 582, 1° van het 
Gerechtelijk Wetboek, gecombineerd met artikel 19, tweede lid van de wet van 27 
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
Sedert de wetswijziging van 19 april 1999 is het duidelijk dat de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten inzake deze tegemoetkomingen dezelfde is als in andere geschillen 
voor de arbeidsgerechten. Niemand had toen kunnen voorspellen dat deze wijziging 
nog ter sprake zou komen in een arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 maart 
20144. Het ging om de volgende feiten. Een persoon met een handicap had op de 
leeftijd van 63 en 64 jaar aanvragen ingediend om tegemoetkoming bedoeld in de 
wet van 27 februari 1987 en kon, omdat zij nog niet ten minste 65 jaar oud was, niet 
in aanmerking komen voor hulp aan bejaarden5. Vastgesteld werd dat zij pas na het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar aan de voorwaarden voor deze laatste tegemoet-
koming voldeed. Overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, zijnde 
de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de rechtsvordering uit te breiden 
of te wijzigen, verzocht zij vervolgens voor het arbeidshof een andere tegemoetko-
ming, ditmaal voor hulp aan bejaarden, rechtsvordering die ontvankelijk werd ver-
klaard. Weliswaar vereist elke toekenning van een tegemoetkoming wel een aanvraag, 
maar krachtens artikel 8, paragraaf 1, derde lid van de wet van 27 februari 1987 geldt 
een aanvraag om een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tege-
moetkoming automatisch als een aanvraag tot een tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, tenminste als de persoon op het ogenblik van de indiening reeds 65 jaar 
is. Het arbeidshof had aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld over 
een mogelijke discriminatie tussen die personen en de personen die tijdens de pro-
cedure 65 jaar werden en op wie artikel 8 niet toepasselijk is. Omdat het arbeidshof 
geoordeeld had dat de gewijzigde rechtsvordering ontvankelijk was en de prejudiciële 
vraag dus eigenlijk niet dienstig was voor de oplossing voor het geschil voor de ver-
wijzende rechter, behoefde de prejudiciële vraag geen antwoord en dat kwam er dan 
ook niet. Artikel 26, §2, derde lid van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof bepaalt nu eenmaal dat rechtscolleges geen prejudiciële vragen 
moeten stellen wanneer het antwoord niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen.

Ten gevolge van de Programmawet van 24 december 2002 werden de arbeidsgerech-
ten ook bevoegd om te oordelen over de betwistingen inzake medische onderzoeken 
die worden uitgevoerd met het oog op de toekenning van sociale of fiscale voordelen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale 
bijstand. In de eerste plaats denken we dan aan de geschillen rond de parkeerkaarten 
voor personen met een handicap. Maar het gaat evenzeer over het voordeel van de 
gratis kaart voor de begeleider van de persoon met een handicap bij de NMBS, voor-
deel dat ter sprake kwam in een arrest van het arbeidshof te Luik van 8 juni 20096.

(4) Arrest nr. 39/2014.
(5) Art. 2, §3, wet 27 februari 1987.
(6) Soc. Kron., 442, 2010.
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Verder is er nog de bevoegdheid om kennis te nemen van de geschillen betreffen-
de de toekenning van bijstand tot sociale integratie, actueel in Vlaanderen toever-
trouwd aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, zoals opge-
richt door het decreet van 7 mei 2004, en in het Gerechtelijk Wetboek ingevoerd 
door artikel 33, §1 van dit decreet.

1. TOTSTANDKOMING EN INWERKINGTREDING IN BELGIE VAN DIT VN-VERDRAG 

Vanuit de vaststelling dat naar schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie 
wereldwijd zo’n 650 miljoen personen met een handicap leven, hoeft het niet te 
verbazen dat ook binnen de Verenigde Naties belangstelling bestond voor dit on-
derwerp. Tijdens de Wereldconferentie over de strijd tegen racisme, raciale discrimi-
natie, xenofobie en gerelateerde intolerantie, die in september 2001 plaatsvond in 
het Zuid-Afrikaanse Durban, vroeg Mexico de opstelling van een verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. De goedkeuring door de Algemene Ver-
gadering van de VN op 19 december 2001 van resolutie 56/168 was het sein voor 
het ad-hoccomité om zijn werkzaamheden aan te vatten, werkzaamheden waarbij 
ook niet-gouvernementele organisaties werden betrokken. Reeds op 25 augustus 
2006 nam het ad-hoccomité een ontwerp van verdrag aan, samen met een ontwerp 
van facultatief protocol. Het volledige rapport van het comité werd op 6 december 
2006 aan de Algemene Vergadering voorgelegd, die het verdrag en het protocol op 
13 december 2006 goedkeurde.

Daardoor was dit verdrag het eerste mensenrechtenverdrag van de 21e eeuw. Het 
verdrag trad in werking op 3 mei 2008, 30 dagen nadat Ecuador als 20e staat zijn akte 
van bekrachtiging neergelegd had7. Bijzonder is dat het verdrag mee is geschreven 
door mensen met een handicap en de verenigingen die hun belangen verdedigen, en 
dat het verdrag op zeer korte tijd tot stand kwam.

Het verdrag werd dus op 13 december 2006 in de Algemene vergadering van de Ver-
enigde Naties aangenomen en door België en zijn bevoegde deelstaten op 30 maart 
2007 ondertekend8. Op Belgisch niveau is er de wet van 13 mei 2009 houdende 
instemming met dit verdrag9 en op Vlaams niveau is er het decreet van 8 mei 2009 
houdende instemming met dit verdrag10. In beide wetgevende akten werd ook het 
Facultatief Protocol bij het verdrag aangenomen. Dit betekent dat op beide niveaus 
de additionele bevoegdheden van het Comité voor de rechten van personen met een 
handicap worden erkend. Het Comité voor de rechten van personen met een han-

(7) Memorie Vlaams decreet 8 mei 2009, p. 19, website: www.un.org/disabilities.
(8) Memorie van toelichting bij het verder genoemde Vlaams decreet (Stuk 2144 2008-2009) – Nr. 1, p. 17.
(9) B.S., 22 juli 2009.
(10) B.S.,  3 augustus 2009.



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

292

dicap is bij aanneming van het Facultatief Protocol onder meer bevoegd om indivi-
duele of collectieve klachten over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap te ontvangen en deze klachten te onderzoeken11. 
De manier waarop dit comité wordt samengesteld en onder meer zijn werkings-
middelen, zijn beschreven in artikel 34 van het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap.

In artikel 33 van het VN-verdrag is er sprake van de aanduiding van een onafhan-
kelijk orgaan om de uitvoering van het verdrag te bevorderen, te beschermen en te 
monitoren. Overeenkomstig artikel 40, §2, 11° van het decreet van 10 juli 2008 
houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid 
werd het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discrimi-
natie en racisme aangewezen12. Dit centrum kwam tot stand ten gevolge van het 
Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten 
en de Gemeenschappen. Het Centrum heeft als opdracht de bevordering van de 
gelijkheid van kansen en het omgaan met de diversiteit in onze samenleving en het 
bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uit-
buiting of voorkeur op grond van onder meer handicap. Het heeft ook uitdrukkelijk 
de opdracht de taken te vervullen bepaald in artikel 33 §2 van het Verdrag van de 
Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een 
handicap. Behalve het nationale toezicht heeft het voornoemde VN-Comité voor de 
rechten van personen met een handicap niet alleen een facultatieve opdracht in het 
kader van klachtenbehandeling maar speelt het ook een rol in de bij artikel 35 be-
doelde statelijke rapportage over de toepassing van het verdrag. Naar aanleiding van 
elk rapport kan het comité namelijk suggesties en algemene aanbevelingen doen13.

Niet alleen in België werd het verdrag goedgekeurd. Het VN-verdrag inzake de rech-
ten van personen met een handicap werd ook namens de Europese Gemeenschap, 
nu de Europese Unie, goedgekeurd door een beslissing van de Raad van Ministers 
van 26 november 200914. De doorwerking van het VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap kwam reeds ter sprake in een arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 18 maart 201415. Door de goedkeuring door de 
Raad van Ministers maken de bepalingen van dit verdrag sedert de inwerkingtreding 
ervan deel uit van de rechtsorde van de Unie16. Weliswaar heeft het VN-verdrag 
volgens het Hof van Justitie geen rechtstreekse werking, toch zullen alle besluiten 
van de Europese Unie die verwijzen naar aangelegenheden waarop het verdrag van 

(11) Artikel 1 van het protocol.
(12) Voor Vlaanderen gebeurde dit bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.
(13) Verwijzing naar art. 36 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
(14) Met nummer 2010/48/EG.
(15) Zaak C-363/12, JTT, 2014, 213, noot Ph. Gosseries.
(16) Overweging 73.
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toepassing is, zoals dat het geval is voor richtlijn 2007/78/EG van de Raad van 27 
november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
arbeid en beroep17, zo veel mogelijk in overeenstemming met dit verdrag worden 
uitgelegd.

2. DOEL 

Het verdrag heeft, volgens de bepalingen van zijn eerste artikel, als doel ervoor te 
zorgen dat personen met een handicap op voet van gelijkheid het volledige genot 
hebben van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het verdrag creëert ei-
genlijk geen nieuwe rechten vermits de rechten van personen met een handicap 
al vastgelegd zijn in algemene mensenrechtenverdragen. Het verdrag preciseert een 
aantal rechten en het verbod op discriminatie in een aantal domeinen18. Precies in 
de Preambule bij het Verdrag wordt eraan herinnerd dat in het Handvest van de Ver-
enigde Naties gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensheid 
erkend worden als grondvesten van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Tevens brengt 
de Preambule de Universele Verklaring van de rechten van de mens, en de aanspraak 
die iedereen heeft op deze mensenrechten, in herinnering, zonder enig onderscheid 
van welke aard ook. In het begin van de Preambule wordt dus bevestigd dat de rech-
ten en het discriminatieverbod reeds terug te vinden zijn in andere internationale 
rechtsbronnen maar dat het noodzakelijk geacht werd dat aan personen met een 
handicap gegarandeerd zou worden dat zij deze mensenrechten ten volle en zonder 
discriminatie zouden kunnen uitoefenen.

Behalve dit principe van gelijkheid wordt ook de bevordering van het respect voor 
de waardigheid van alle personen met een handicap als doelstelling in artikel 1 van 
het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geformuleerd.

3. DEFINITIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

In het artikel met de doelstellingen vinden we ook een soort definitie van “personen 
met een handicap” terug: personen met een handicap zijn onder meer personen met 
langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen waarbij 
deze beperkingen, in wisselwerking met diverse drempels, hun deelneming aan het 
maatschappelijk leven op voet van gelijkheid met anderen, kunnen bemoeilijken, 
kunnen beletten. Het gaat dus niet echt om een gesloten definitie van personen met 
een handicap. De omschrijving bevat zowel elementen uit het traditionele medische 
model als het modernere sociale model om handicaps te benaderen. Terwijl het me-
dische model de individuele (functie)beperking van de persoon met een handicap 

(17) Overwegingen 90 en 91.
(18) Memorie Vlaams decreet, p. 4.
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centraal stelt, legt het sociale model de nadruk op de wisselwerking, de interactie 
tussen de beperking en de drempels die de maatschappij, de samenleving opwerpt 
voor personen met een beperking.

In het Vlaams decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het interne verzelfstan-
digde agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap, wordt in artikel 2 een handicap omschreven als elk langdurig en 
belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel 
tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, 
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. 
Deze definitie lijkt dus te beantwoorden aan de moderne omschrijving in het ver-
drag. Het decreet bevat wel wat betreft zijn praktisch personeel toepassingsgebied 
in artikel 20 een beperking op het vlak van leeftijd: men mag de leeftijd van 65 
jaar op het ogenblik van de aanvraag nog niet bereikt hebben. Voordien was deze 
voorwaarde opgenomen in artikel 2 van het decreet van 27 juni 1990, waarbij de 
rechtsvoorganger van het Vlaams Agentschap was opgericht. In twee arresten van 
het Grondwettelijk Hof19, namelijk van 14 februari 200120 en van 18 april 200121, 
antwoordde het Hof dat deze voorwaarde van tijdige aanvraag niet discriminerend 
was, waarbij verwezen werd naar het recht op toegang van alle bejaarden tot de 
diensten en de voorzieningen uit de bejaardenzorg.

Het Vlaams decreet van 7 mei 2004 vereist ook dat de persoon met een handicap 
werkelijk in België verblijft. Hij moet bovendien het bewijs voorleggen van een on-
onderbroken verblijf van vijf jaar dan wel een niet-aaneengesloten verblijf van tien 
jaar in België. Voor niet-ontvoogde minderjarigen, verlengd minderjarigen en onbe-
kwaamverklaarden moet de voorwaarde van voorafgaand verblijf vervuld zijn in de 
persoon van hun wettelijke vertegenwoordiger22. Van deze verblijfsvoorwaarde kan 
worden afgeweken. Dit gebeurde door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 
december 2000 houdende vrijstelling voor bepaalde categorieën gehandicapte per-
sonen van de vervulling van verblijfsduurvoorwaarden om de bijstand te genieten 
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Voorbeelden daarvan 
zijn Belgen, de personen die vallen onder de toepassing van Verordening (EG) nr. 
1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van Europese Gemeenschappen betreffende 
de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen 
alsmede op gezinsleden die zich binnen de Europese Gemeenschap verplaatsen23 en 

(19) Op dat ogenblik “Arbitragehof” geheten.
(20) Arrest nr. 18/2001.
(21) Arrest nr. 51/2001.
(22) Art. 21; arbh. Gent, afd. Brugge, 2010/AR/60, 10 januari 2011, Soc.Kron., 308, noot, 2012.
(23) Zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996, zoals 
gewijzigd bij verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 en 
vervangen door Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004.
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staatlozen. Onder bepaalde voorwaarden kan de leidend ambtenaar van het agent-
schap vrijstelling verlenen aan kinderen die geen wettelijk verblijf in België kunnen 
aantonen24. Dit vereist onder meer dat hun gesteldheid en de omstandigheden van 
hun ouders of van de personen die voor hen zorgen, zo behartigenswaardig zijn dat 
zij de bijstand volgens het decreet van 7 mei 2004 vereisen. Deze beslissing van de lei-
dend ambtenaar is een discretionaire beslissing, zodat de rechter alleen kan ingrijpen 
wanneer de beslissing kennelijk onredelijk of onwettig is, omdat anders het algemene 
rechtsbeginsel van de scheiding der machten geschonden zou worden. Oordelen dat 
er sprake is van een behartigenswaardige situatie omdat de medische verzorging in 
België beter is dan in het thuisland zou het uitgangspunt dat personen zonder vijf jaar 
vast verblijf geen aanspraken tegen het Agentschap kunnen formuleren, geheel teniet 
doen en uithollen, besliste uw hof in een arrest van 18 januari 201225.

Wat betreft de inkomensvervangende tegemoetkoming, verwijst artikel 2 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap naar een lichamelijke of psychische toestand die het verdienvermogen 
heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het 
uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen, waarbij de 
beschutte tewerkstelling geen onderdeel uitmaakt van de algemene arbeidsmarkt. 
Verwijzen naar een gezonde persoon wijst duidelijk op het traditionele, medische 
model om handicaps te benaderen. Bij de andere twee tegemoetkomingen, de inte-
gratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, is er spra-
ke van een gebrek aan zelfredzaamheid. Uit artikel 5 van het KB van 6 juli 1987 
betreffende de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming en artikel 3 
van het KB van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan be-
jaarden blijkt dat het gebrek aan zelfredzaamheid betrekking heeft op de volgende 
domeinen: verplaatsingsmogelijkheden, mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen 
of te bereiden, mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich 
te kleden, mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk 
te verrichten, mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar 
en gevaar te kunnen vermijden en de mogelijkheid tot communicatie en sociaal 
contact. Deze levensdomeinen hebben dan meer te maken met de beperkingen van 
de personen met een handicap en de drempels van de samenleving die hen beletten 
volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samen-
leving en hebben dus meer te maken met de open definitie van artikel 1 van het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

(24) Verwijzing naar art. 3 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
(25) Arbh. Gent, afd. Gent, 2011/AG/96, 18 januari 2012, Soc.Kron., 309, 2012.
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Zoals de wetgeving met betrekking tot het Vlaams Agentschap bevat ook de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming voor personen met een handicap 
de voorwaarde van het werkelijke verblijf in België, meer bepaald in artikel 4. Verder 
is er de vereiste dat men Belg is of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, 
of, onder bepaalde voorwaarden, Marokkaan, Algerijn, Tunesiër, erkend staatloze 
of erkend vluchteling, tenzij het gaat om een persoon die tot zijn 21 jaar verhoog-
de kinderbijslag heeft genoten. Aan de Koning werd de bevoegdheid gegeven om 
het toepassingsgebied uit te breiden tot andere categorieën van personen, en dat 
gebeurde met het KB van 17 juli 2006. Deze uitbreiding had betrekking, onder 
bepaalde voorwaarden, op de onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
en Zwitserland en hun gezinsleden. Oorspronkelijk was er geen sprake van personen 
die als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, een wijziging die pas 
ingevoerd werd bij KB van 9 februari 2009, en dit met terugwerkende kracht vanaf 
12 december 2007. In een arrest van 12 december 200726 had het Grondwettelijk 
Hof namelijk een prejudiciële vraag van de arbeidsrechtbank te Luik in die zin ge-
interpreteerd dat zij enkel betrekking had op artikel 4 van de Wet van 27 februari 
1987 in zoverre die bepaling de tegemoetkomingen niet toekende aan vreemdelin-
gen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven ten gevolge van een machtiging 
tot vestiging. Het Grondwettelijk Hof verwees naar het arrest van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens van 30 september 2003 in de zaak Koua Poirrez tegen 
Frankrijk om te oordelen dat er geen sterke overwegingen bestaan die het moge-
lijk maakten deze vreemdelingen van het voordeel van de tegemoetkomingen uit te 
sluiten en oordeelde daarom dat er een schending van de Grondwet was. Voor de 
personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, oordeelde het Grond-
wettelijk Hof herhaaldelijk dat er geen schending van de Grondwet was omdat de 
band van personen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven minder sterk 
is dan bij vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en omdat 
geen afbreuk werd gedaan aan het recht op menselijke waardigheid van deze cate-
gorie van vreemdelingen aangezien de betrokken vreemdelingen aanspraak kunnen 
maken op het voordeel van maatschappelijke dienstverlening waarbij met hun han-
dicap rekening wordt gehouden27. In een arrest van 16 juni 201428 sloot het Hof van 
Cassatie zich bij deze doctrine uitdrukkelijk aan.

(26) Arrest nr. 153/2007.
(27) Grondwettelijk Hof 11 januari 2012, arrest 3/2012, 9 augustus 2012, arrest 108/2012 en 4 oktober 2012, 
arrest 114/2012.
(28)  S.11.0074.F.
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4. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

De begripsomschrijvingen die we in artikel 2 van het VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap terugvinden, hebben betrekking op communica-
tie, taal, discriminatie op grond van handicap, redelijke aanpassingen en universeel 
ontwerp. Het verdrag beschrijft dat de weigering van een redelijke aanpassing ook 
discriminatie is, en dat redelijke aanpassingen de noodzakelijke en passende wij-
zigingen zijn, en aanpassingen zijn die geen disproportionele of onevenredige, of 
onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen 
dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op 
voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen. In artikel 19 van 
het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekan-
sen- en gelijkebehandelingsbeleid en in artikel 4, 12° van de wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie komt, wanneer er sprake is 
van redelijke aanpassingen, ook het concept “onevenredige belasting” terug. Ook 
in artikel 5 van richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep wat betreft redelijke 
aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap, is er sprake van maatre-
gelen die geen “onevenredige belasting” voor de werkgever mogen uitmaken.

5. GRONDBEGINSELEN

De grondbeginselen of algemene beginselen van artikel 3 van het VN-verdrag inza-
ke de rechten van personen met een handicap hebben tot doel de uitlegging en de 
tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen te vergemakkelijken. Zij zijn afkomstig 
uit verschillende internationale juridische instrumenten inzake de rechten van de 
mens en uit de VN-standaardregels betreffende de gelijke behandeling van personen 
met een handicap29. Deze grondbeginselen zijn: respect voor de inherente waardig-
heid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken, 
en de onafhankelijkheid van personen, het grondbeginsel van non-discriminatie, 
het grondbeginsel van volledige en daadwerkelijke participatie en opname in de 
samenleving, het respect voor verschillen en de aanvaarding dat personen met een 
handicap deel uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit, het grondbegin-
sel van de gelijke kansen, toegankelijkheid, de gelijkheid van man en vrouw en het 
respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en 
eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun 
eigen identiteit. Dat de opstellers van het verdrag veel belang hechten aan het recht 
van personen met een handicap op bescherming tegen discriminatie, blijkt uit de 
opneming van de begripsomschrijving van discriminatie in artikel 2 en uit de beslis-
sing om het in een afzonderlijk artikel 5 te behandelen30.

(29) Memorie, p. 7, een wettelijk gezien niet-bindend verdrag uit 1994: bron presentatie over het verdrag door 
VN-zelf.
(30) Memorie, p. 8.
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Behalve het autonomiebeginsel loopt het gelijkheidsbeginsel als een rode draad door 
het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap31, zoals in artikel 
5, maar dat is eigenlijk een herhaling van het Internationale Verdrag inzake bur-
gerrechten en politieke rechten, meer bepaald artikel 26. In deze verdragsbepaling 
gaat het over gelijkheid en non-discriminatie voor de wet. De bepaling stipuleert 
letterlijk dat de wet discriminatie van welke aard ook verbiedt, en eenieder gelijke en 
doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huids-
kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maat-
schappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status, garandeert, dus zonder 
expliciete verwijzing naar handicap. Het belang van het antidiscriminatiebeginsel 
blijkt dus uit het feit dat het begrip discriminatie op grond van handicap omschre-
ven is in artikel 2. Daar wordt deze discriminatie omschreven als elk onderscheid 
dat of elke uitsluiting of beperking op grond van een handicap die tot doel of tot 
gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid 
met anderen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, eco-
nomische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aangetast of 
onmogelijk gemaakt wordt. Het omvat alle vormen van discriminatie, met inbegrip 
van de weigering van redelijke aanpassingen.

Het artikel 4 is bijzonder belangrijk omdat dit artikel tot doel heeft de aard en de 
reikwijdte te bepalen van de internationale verbintenissen en de verplichtingen die 
de verdragsluitende partijen op het tijdstip van de bekrachtiging van het verdrag 
aangaan en op nationaal niveau dienen uit te voeren onder een soort van toezicht 
van een internationaal comité bedoeld in artikel 34, zijnde het Comité voor de 
rechten van personen met een handicap32. Binnen het kader van het antidiscrimina-
tiebeginsel verplichten de staten zich er onder meer tot het uitvoeren of bevorderen 
van onderzoek naar, van de ontwikkeling en van de beschikbaarheid en het gebruik 
van nieuwe technologieën, met inbegrip van informatie- en communicatietechno-
logieën, mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en ondersteunende technologieën 
die geschikt zijn voor personen met een handicap, waarbij betaalbare technologieën 
prioriteit dienen te krijgen.

In dat kader kan verwezen worden naar het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap. Dit agentschap subsidieert niet alleen de diensten en voorzienin-
gen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap bij middel van 
begeleiding of opvang, het neemt ook beslissingen over tegemoetkomingen voor 
hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of de wagen van personen met een 
handicap. Voor de toekenning van deze tegemoetkomingen is er het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en 

(31) Memorie, p. 47.
(32) Memorie, p. 7.
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refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de 
sociale integratie van personen met een handicap. Artikel 1 daarvan verwijst naar 
een refertelijst met betrekking tot de verschillende hulpmiddelen en aanpassingen 
en tegelijkertijd naar de mogelijkheid om buiten de bepalingen en bedragen van de 
refertelijst bijstand te verlenen. Krachtens de artikelen 18 en 19 van hetzelfde besluit 
kan er tussenkomst zijn voor hulpmiddelen die niet in de refertelijst zijn opgenomen 
of voor een hoger bedrag dan de waarde van die hulpmiddelen in de refertelijst, een 
bepaling die aanleiding gaf tot rechtspraak. In dat laatste geval beslist de Bijzondere 
Bijstandscommissie bedoeld in artikel 31 wanneer de refertewaarde niet volstaat ge-
let op de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte van de persoon33. Het bestaan en de wer-
king van deze Bijzondere Bijstandscommissie heeft enkele consequenties. Wanneer 
het VAPH de aanvraag om een tussenkomst te krijgen die hoger is dan het refertebe-
drag, niet toestuurt aan deze Bijzondere Bijstandscommissie, wordt de negatieve be-
slissing vernietigd34 maar wegens het discretionaire karakter van de beslissingen van 
de Bijzondere Bijstandscommissie en omdat er dus slechts een marginale rechterlijke 
toetsing is, moet het geschil terug naar deze commissie verwezen worden (Ibidem). 
Het arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, oordeelde dat wegens de discretionaire 
bevoegdheid van de Bijzondere Bijstandscommissie, een beslissing enkel kan vernie-
tigd worden wanneer ze kennelijk onredelijk is, of onwettig tot stand is gekomen35. 
Het Hof van Cassatie oordeelde niet anders wanneer het besliste dat een rechtbank 
binnen het kader van een marginale toetsing en op grond van een analyse van het 
concrete dossier kan oordelen dat een beslissing incoherent en kennelijk onredelijk 
is, en de beslissing op grond van deze vaststelling kan vernietigen36. Evenzeer kan een 
beslissing van de Bijzondere Bijstandscommissie wegens afwezigheid van motivering 
vernietigd worden37, in welk specifieke geval het arbeidshof wel oordeelde dat de 
tussenkomst buiten de refertelijst ten onrechte geweigerd was, evenwel zonder te 
oordelen over de hoegrootheid van het bedrag van de tussenkomst. Daarvoor werd 
de zaak terug naar de Bijzondere Bijstandscommissie verwezen.

Niet alleen bij de totstandkoming van het VN-verdrag inzake de rechten van perso-
nen met een handicap was er een grote betrokkenheid van de organisaties die hen 
vertegenwoordigen, artikel 4 bevat ook de verplichting bij de ontwikkeling en de 
implementatie van het beleid met betrekking tot personen met een handicap nauw 
overleg te hebben met personen met een handicap via hun representatieve organisa-
ties. In het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zijn de gebruikers 
krachtens artikel 26 van het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004 vertegenwoordigd 
in het raadgevend comité.

(33) Ondertussen werd dit laatste begrip beschreven in artikel 19.
(34) Arbh. Brussel 2011/1B/740, 7 mei 2012, JTT, 433, 2012.
(35) Arbh. Gent, afd. Brugge, 11 februari 2008, Soc.Kron., 435, 2010.
(36) Cass. S.10.0058.N, 30 mei 2011.
(37) Arbh. Brussel 21 december 2009, JTT, 149, 2010.
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6. VROUWEN EN KINDEREN

Bij de totstandkoming van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap werd bijzondere aandacht besteed aan de positie van vrouwen en kinderen 
met een handicap. In de Preambule wordt erkend dat voor vrouwen en meisjes met 
een handicap het risico slachtoffer te worden van geweld, verwonding of misbruik, 
verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting, groter is. Daarom werden twee aparte ar-
tikelen in het verdrag aan deze twee groepen gewijd, namelijk de artikelen 6 en 7. In 
dat verband moeten de staten maatregelen nemen om hen op voet van gelijkheid het 
volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden te garanderen. 
Samen gelezen met artikel 17 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, dat gaat over de eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke 
integriteit, denk ik dan in de eerste plaats aan de in het Belgische strafrecht opge-
nomen strafverzwaring bij aanranding van de eerbaarheid of verkrachting, gepleegd 
op een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van een lichamelijk of 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of aan de dader bekend was38.

7. BEWUSTWORDING

Artikel 8 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is 
bijzonder in die zin dat het de staten oproept om over te gaan tot onmiddellijke, 
doeltreffende en passende maatregelen om in de gehele maatschappij een grotere 
bewustwording te creëren ten aanzien van personen met een handicap, inclusief een 
positieve beeldvorming over personen met een handicap. De bedoeling is de eerbie-
diging van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap te stimu-
leren en op alle terreinen van het leven stereotypen, vooroordelen alsook schadelijke 
praktijken ten opzichte van hen te bestrijden. Voorgestelde maatregelen omvatten ef-
fectieve bewustwordingscampagnes om de erkenning van de vaardigheden, verdien-
sten en talenten van personen met een handicap en hun bijdragen op de werkplek 
en de arbeidsmarkt te bevorderen. Het comité voor de rechten van personen met een 
handicap stelde in zijn eindoverwegingen betreffende het initiële verslag van België, 
aangenomen op 1 oktober 2014, onder nummer 19 vast dat in de media personen 
met een handicap al te vaak worden voorgesteld als personen met een tekortkoming, 
en niet genoeg als personen die ten volle deelnemen aan de samenleving.

8. TOEGANKELIJKHEID

De toegankelijkheid bedoeld in artikel 9 van het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap betreft zowel de fysieke omgeving, het vervoer als de  
informatie en communicatie. 

(38) Artikel 376, lid 3 Strafwetboek.
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Precies in een zaak over fysieke toegankelijkheid oordeelde het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens in het arrest van 22 maart 2016 inzake Guberina tegen 
Kroatië39 dat non-discriminatiebepalingen in het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens gelezen moeten worden in het licht van de relevante bepalingen van 
het VN-verdrag.

9. HANDELINGSBEKWAAMHEID EN TOEGANG TOT DE RECHTER

Artikel 12 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
draagt als hoofding “Gelijkheid voor de wet”. Personen met een handicap moeten 
overal als persoon erkend worden, hetgeen impliceert dat zij in alle aspecten van het 
leven op voet van gelijkheid handelingsbekwaam geacht moeten worden. Dit artikel 
12 is zonder meer een sleutelartikel in het verdrag. In het verdrag wordt een aanzet 
gegeven aan de verdragsluitende partijen om af te stappen van het klassieke systeem 
van vertegenwoordiging van de persoon met een handicap en een beleid te ontwik-
kelen dat gebaseerd is op ondersteuningsmaatregelen.

Dat veronderstelt dat een persoon bijgestaan wordt in, maar zelf verantwoordelijk is 
voor de daden die hij stelt. De verdragsluitende partijen worden ook verondersteld 
om aan personen met een handicap toegang te verschaffen tot de ondersteuning die 
zij behoeven bij de uitoefening van hun handelingsbekwaamheid. Daarbij moeten 
de staten volgens het verdrag zorgen voor passende en doeltreffende waarborgen 
om misbruik te voorkomen. Deze waarborgen moeten uitgaan van de eigen wensen 
en voorkeuren van personen met een handicap en oog hebben voor conflicterende 
belangen of onbehoorlijke beïnvloeding.
In België is gepoogd aan deze principes gestalte te geven door de wet van 17 maart 
2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van 
een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, waarbij 
een bijstandsregime het uitgangspunt is en slechts wanneer de bijstand niet volstaat, 
een vertegenwoordigingsregime kan worden overwogen40.

In zijn eindoverwegingen die het VN-Comité voor de rechten van personen met een 
handicap op zijn zitting van 1 oktober 2014 aannam, nam het comité kennis van 
deze wet maar maakte het zich zorgen over het feit dat deze nieuwe wet bleef uitgaan 
van een regime van indeplaatsstelling bij het nemen van beslissingen en niet overgaat 
tot een recht op een beslissing met bijstand. Een verdere analyse van deze Belgische 
wetgeving gaat evenwel de draagwijdte van deze openingsrede te buiten.

(39) L. Lavrysen, EHRM schakelt versnelling hoger in bescherming rechten van personen met een handicap, 
De Juristenkrant, 3, 20 april 2016.
(40) Tim Wuyts, Een nieuw wettelijk kader voor wilsonbekwamen, De Juristenkrant, 13 maart 2013.
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Artikel 13 verplicht de verdragsluitende partijen om ervoor te zorgen dat personen 
met een handicap toegang krijgen tot de rechter. Daarom moeten de partijen een 
aangepaste opleiding geven aan de betrokken ambtenaren. Het is tekenend voor het 
verdrag dat bijzondere aandacht besteed wordt aan het statuut van personen met 
een handicap die in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn. Er mogen geen 
hindernissen bestaan voor effectieve deelname van een persoon met een handicap 
aan een gerechtelijke procedure.

10. ANDERE RECHTEN EN BESCHERMINGEN

Het onderschrijven van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap veronderstelt dat de personen met een handicap op voet van gelijkheid met 
anderen kunnen beschikken over een inherent recht op leven (art. 1041). De staten 
moeten het nodige doen om de bescherming en de veiligheid van personen met een 
handicap in risicovolle situaties zoals gewapende conflicten, humanitaire noodsitua-
ties en natuurrampen te waarborgen (art. 11). Van de staten wordt ook verwacht dat 
zij alle doeltreffende maatregelen nemen om te voorkomen dat personen met een 
handicap onderworpen worden aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of ver-
nederende behandelingen of bestraffingen. In het bijzonder zal niemand zonder zijn 
of haar vrijwillige toestemming worden onderworpen aan medische of wetenschap-
pelijke experimenten (art. 15). Artikel 16 gaat specifiek over de vrijwaring tegen 
uitbuiting, geweld en misbruik. Behalve de klassieke passende maatregelen nemen 
de staten ook de verplichting op zich om te zorgen voor programma’s die gericht zijn 
op het voorkomen van deze risico’s, met inbegrip van het verschaffen van informatie 
en scholing omtrent het herkennen en melden van uitbuiting, geweld en misbruik 
en het monitoren van de programma’s en faciliteiten die voor personen met een han-
dicap bestemd zijn. Behalve voorkoming en monitoring nemen de staten ook alle 
passende maatregelen voor het herstel van de slachtoffers en opdat de gevallen van 
uitbuiting, geweld en misbruik van personen met een handicap worden onderzocht 
en strafrechtelijk vervolgd worden. Elke persoon met een handicap heeft op voet 
van gelijkheid met anderen recht op eerbiediging van zijn lichamelijke en geestelijke 
integriteit (art. 17). Dezelfde gelijkheid wordt hun gewaarborgd op het vlak van de 
vrijheid van verplaatsing en nationaliteit, waarbij zij vrij hun woonplaats kunnen 
kiezen. Deze gelijkberechtiging omvat de verwerving en het behoud van de nationa-
liteit en het verlaten en terugkeren naar het eigen land (art. 18). Artikel 19 gaat uit 
van het recht van personen met een handicap om in een normale omgeving te leven, 
zelfstandig te wonen en op voet van gelijkheid deel uit te maken van de samenleving. 
Artikel 20 gaat over persoonlijke mobiliteit waarbij de staten de verplichting op zich 
nemen om de persoonlijke mobiliteit van de personen met een handicap met de 
grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen terwijl artikel 21 het heeft 

(41) Deze en volgende artikels verwijzen naar het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
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over de vrijheid van mening en meningsuiting en de toegang tot informatie waarbij 
private instellingen en de massamedia door de staten moeten worden aangemoe-
digd om hun informatie en diensten toegankelijk te maken voor personen met een 
handicap. De artikelen 22 en 23 handelen over de eerbiediging van de privacy en 
van de woning en het gezinsleven, waaronder de mogelijkheid om in het huwelijk 
te treden en de waarborg dat kinderen niet tegen hun wil of die van hun ouders van 
hen worden gescheiden, tenzij onder rechterlijke toetsing en in het belang van het 
kind. Het recht op onderwijs wordt erkend in artikel 24 waarbij personen met een 
handicap niet worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem en redelij-
ke aanpassingen worden verschaft naargelang van de behoeften van de persoon. In 
Vlaanderen werd dit gerealiseerd door het M-decreet of het decreet van 21 maart 
2014 betreffende de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Voor leerlingen met beperkingen is inclusief onderwijs met inschrijving in een ge-
wone school de eerste optie. De leerling volgt een gemeenschappelijk curriculum of 
een individueel aangepast curriculum. Buitengewoon onderwijs blijft mogelijk. De 
staten die partij zijn bij het verdrag, nemen alle passende maatregelen om personen 
met een handicap de toegang te waarborgen tot diensten van gezondheidszorg, met 
hetzelfde aanbod, dezelfde kwaliteit en volgens dezelfde normen voor gratis of be-
taalbare gezondheidszorg als voor anderen (art. 25).

Het domein van werk en werkgelegenheid, opgenomen in artikel 27 van het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, gaat uit van niet-dis-
criminatie op het vlak van de open arbeidsmarkt, waarbij de staten de verwezenlij-
king van het recht op werk onder meer zullen waarborgen door de werkgelegenheid 
voor personen met een handicap in de private sector te bevorderen door middel 
van passend beleid en passende maatregelen, waaronder voorkeursbeleid en aan-
moedigingspremies. In Vlaanderen is er wat dat betreft het besluit van de Vlaamse 
Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met 
een arbeidshandicap. Om sowieso in aanmerking te komen voor één of meer bijzon-
dere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, die bedoeld zijn om de persoon 
beter te integreren op de arbeidsmarkt, moet de persoon een indicatie van een ar-
beidshandicap hebben (art. 4). Personen met een indicatie van een arbeidshandicap 
zijn onder meer de personen met een handicap die erkend zijn door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap en de personen die op basis van hun 
handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming 
of een integratietegemoetkoming (art. 3). Het recht op tewerkstellingsondersteu-
nende maatregelen wordt door de VDAB onder meer bepaald aan de hand van 
een door zijn raad van bestuur vastgestelde lijst van aandoeningen of het resultaat 
van het onderzoek dat door een gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst is verricht. 
Bijkomende kosten of aanpassingskosten van arbeidsgereedschap en arbeidskledij en 
van de aanpassing van de arbeidspost kunnen, onder bepaalde voorwaarden, als de 
aard en de ernst van de arbeidshandicap dat rechtvaardigen, door de VDAB worden 
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gedragen. Een van die voorwaarden is dat de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de 
werkzaamheid en de doelmatigheid van het vermelde arbeidsgereedschap of de ver-
melde arbeidskledij afgestemd zijn op de arbeidshandicap, en in verhouding staan 
tot het bedrag van de gevraagde ondersteuning (art. 7). Ook voor zelfstandigen 
bestaat de mogelijkheid tot tegemoetkoming in de aanpassingskosten van de ar-
beidspost (art. 12-14). Andere tewerkstellingsondersteunende maatregelen hebben 
betrekking op verplaatsings- en verblijfskosten (art. 17-23) en op de tussenkomst 
van gebarentaal, oraal- en schrijftolken (art. 24-27). Als aanmoedigingspremie is 
er de Vlaamse Ondersteuningspremie of VOP. Dit is een tegemoetkoming aan een 
werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, 
of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap. Zij dient ter compensatie van de 
kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van ondersteuning en van 
verminderde productiviteit.

Artikel 28 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
handelt over de aanspraken van personen met een handicap en hun gezin op een be-
hoorlijke levensstandaard en sociale bescherming. In zijn eerste alinea worden deze 
rechten als volgt omschreven, ik citeer: “De Staten die partij zijn, erkennen het recht 
van personen met een handicap op een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en 
voor hun gezin, met inbegrip van voldoende voeding, kleding en huisvesting en op 
de voortdurende verbetering van hun levensomstandigheden, en nemen passende 
maatregelen om de verwezenlijking van dit recht zonder discriminatie op grond van 
handicap te beschermen en te bevorderen”. De passende maatregelen hierbij zijn 
onder meer de toegang tot passende en betaalbare diensten, instrumenten en andere 
vormen van ondersteuning voor aan de handicap gerelateerde behoeften en over-
heidshulp voor aan de handicap gerelateerde kosten. Deze relatie tussen de kosten en 
de handicap vinden we ook terug in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen 
van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie 
van personen met een handicap, waarin uitdrukkelijk opgenomen is dat de kosten 
moeten voortvloeien uit de handicap en dat het moet gaan om bijkomende uitgaven 
ten opzichte van de uitgaven die een valide persoon in dezelfde omstandigheden 
moet doen.

11. IMPACT

Tot slot de vraag: zijn al deze bepalingen ter bescherming van de rechten van per-
sonen met een handicap nu reeds van kracht, hebben ze rechtstreekse werking? 
Aangenomen wordt dat staten de verplichtingen die ze op zich genomen hebben 
door het ondertekenen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap, geleidelijk mogen uitvoeren. Dit geldt evenwel niet voor de non-discrimi-
natiebepalingen die rechtstreekse werking hebben. Zoals reeds vermeld, oordeelde 
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het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest van 22 maart 2016 
inzake Guberina tegen Kroatië dat de non-discriminatiebepalingen in het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens gelezen moeten worden in het licht van 
de relevante bepalingen van het VN-verdrag. Ook ons eigen Grondwettelijk Hof 
oordeelde op 17 maart 201642 dat, wanneer het ondervraagd wordt over een schen-
ding van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de non-discriminatiebepalingen, 
gelezen in samenhang met een internationaal verdrag, en in casu ging het om het 
VN-verdrag, het hof niet behoeft te oordelen of dat verdrag een rechtstreekse wer-
king in de interne rechtsorde heeft. Het Grondwettelijk Hof moet enkel nagaan 
of de wetgever niet op discriminerende wijze de internationale verbintenissen van 
België (en zijn deelstaten) heeft miskend. Ook de klassieke hoven en rechtbanken 
moeten dit nagaan. Wordt dus vervolgd …

(42) Arrest 42/2016.
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1. ALGEMENE CONTEXT: EEN SLECHT GEDEFINIEERDE REALITEIT TEGENOVER EEN GEBREK  
 AAN STATISTISCHE GEGEVENS DIE VOORTDUREND EVOLUEERT

1.1. DE INFORMELE ECONOMIE: EEN SLECHT GEDEFINIEERDE REALITEIT TEGENOVER EEN  
 GEBREK AAN STATISTISCHE GEGEVENS

1.1.1. De informele economie en het gebrek aan betrouwbare statistische gegevens
Het probleem met het thema informele economie heeft onder andere te maken met 
het feit dat het normatieve instrument niet alleen rekening moet houden met het 
heterogene en complexe karakter van de informele economie, maar ook met de vele 
factoren die het mogelijk maakten dat de informele economie zich kon ontwikkelen 
en kon blijven bestaan. Het moet bovendien rekening houden met het feit dat de 
informaliteit sterk kan verschillen naargelang van het land en de economische en 
institutionele ontwikkelingsniveaus1.

De uitdrukking en het begrip ‘informele sector’ werden in de jaren zeventig door 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor het eerst naar het grote publiek 
toe gebruikt. Ze wezen hoofdzakelijk op de overlevingsactiviteiten van mensen die 
werkten in de marginale segmenten of randsegmenten van de economie. In het rap-
port van de directeur-generaal op de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 
1991 werd de informele sector omschreven als het begrip dat verwijst naar “de zeer 
kleine productie- en distributie-eenheden voor goederen en diensten die gevestigd zijn 

(1) IAB, Decent work and the transition to formalization: Recent trends, policy debates and good practices, Genève, 2008.
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in stedelijke zones in ontwikkelingslanden; deze eenheden zijn hoofdzakelijk eigendom 
van zelfstandigen die soms familieleden of enkele loontrekkenden of leerlingen in dienst 
hebben. In het beste geval beschikken ze over een zeer bescheiden kapitaal; ze doen een 
beroep op weinig ontwikkelde technieken en laaggeschoolde arbeidskrachten, wat tot een 
lage productie leidt; ze leveren gewoonlijk alleen aan groepen die slechts een minimumin-
komen of een zeer onregelmatig inkomen en een zeer onstabiele baan hebben”2. Hoewel 
deze beschrijving in de meeste ontwikkelingslanden vandaag nog van toepassing is, 
omvat ze niet langer de uiteenlopende vormen van informaliteit en informalisering 
die sindsdien aan belang hebben gewonnen.

De problematiek van de informele of niet-gestructureerde economie3 vormt bijge-
volg binnen de Internationale Arbeidsorganisatie al meer dan veertig jaar aanleiding 
tot debat4. Het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) gebruikte de uitdrukking ‘in-
formele sector’ ook om de activiteiten te beschrijven van arme werknemers die zeer 
moeilijke arbeid verrichten maar van wie de activiteiten door de overheid niet er-
kend, geregistreerd, beschermd of gereglementeerd waren5. In het rapport van 1991 
(IAC, zitting nr. 78) werd echter benadrukt dat “er voor de Organisatie geen sprake 
van kon zijn dat ze de niet-gestructureerde sector van een of ander land zou helpen ‘pro-
moten’ of ‘ontwikkelen’ als een gemakkelijke en goedkope manier om jobs te creëren als de 
betrokkenen niet tegelijkertijd het voornemen hebben om geleidelijk de ergste vormen van 
uitbuiting en de onmenselijke arbeidsvoorwaarden in de sector weg te werken”6. Tijdens 
debatten waar de conferentie destijds aanleiding toe gaf werd het feit benadrukt 
dat dit dilemma moest worden benaderd vanuit een aanpak van de onderliggende 
oorzaken van het probleem en niet alleen van de symptomen ervan en dat, met een 
‘globale en veelvormige’ strategie.

In 1993 werd op de vijftiende Internationale Conferentie van arbeidsstatistici (15de 
ICLS) een internationale statistische definitie aangenomen van de informele sec-
tor, die vervolgens werd opgenomen in het herziene System of National Accounts 
(SNA 1993) van de Verenigde Naties. Om de informele sector op een duidelijke 
manier in de rekeningen te kunnen opnemen met het oog op de berekening van 
de bijdrage ervan aan het bruto binnenlands product, werd overeengekomen dat 
hij moest worden bepaald op basis van de kenmerken van de productie-eenheden 
(de ondernemingen) waarbinnen de activiteiten plaatsvinden (ondernemingsgerich-
te benadering) en niet op basis van de kenmerken van de personen die er deel van 

(2) IAB, Le dilemme du secteur non structuré, Rapport van de directeur-generaal, Internationale Arbeidsconferen-
tie, 78ste zitting, Genève, p. 4, 1991.
(3) De uitdrukking ‘niet-gestructureerde sector’ werd voor juli 1999 vaak gebruikt als vertaling van ‘informal sector’.
(4) Internationale Arbeidsconferentie, 90ste zitting 2002, rapport VI.
(5) IAB, Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya, Genève, 1972.
(6) IAB, Le dilemme du secteur non structuré, Rapport van de directeur-generaal, Internationale Arbeidsconferen-
tie, 78ste zitting, Genève, p. 58, 1991.
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uitmaken of van hun jobs (werknemersgerichte benadering). Aangezien een onder-
nemingsgerichte omschrijving van de informele sector de informele tewerkstelling 
niet in al haar dimensies kan bevatten, werd voorgesteld om de werknemers uit de 
formele en de informele sector volgens hun arbeidssituatie in te delen. Die indeling 
zou moeten gebeuren op basis van de groepen in de International Classification of 
Status in Employment (ICSE-93), die werd aangenomen tijdens de 15de ICLS, maar 
op een voldoende hoog desegregatieniveau om de relevante vormen van de informe-
le tewerkstelling te kunnen identificeren. Dat neemt niet weg dat er op dit ogenblik 
op internationaal niveau geen overeengekomen subcategorieën bestaan van tewerk-
stellingssituaties in de informele tewerkstelling, in die zin dat dit uiterst belangrijke 
aspect van het fenomeen in de nationale statistieken nog niet wordt geïdentificeerd 
en op een gepaste manier benaderd7.

In 2003 keurde de zeventiende Internationale Conferentie van arbeidsstatistici 
(17de ICLS) de richtlijnen over een statistische definitie van informeel werk goed. 
In paragraaf 3 van die richtlijnen wordt ‘informeel werk’ omschreven als het totale 
aantal informele jobs dat wordt uitgevoerd bij de ondernemingen zowel uit de for-
mele als uit de informele sector en bij gezinnen in de loop van een bepaalde referen-
tieperiode. Informeel werk omvat: wie voor eigen rekening werkt en de werknemers 
die aan het werk zijn in hun eigen onderneming binnen de informele sector; fami-
lieleden die meewerken in het familiebedrijf, zowel in de formele als in de informele 
sector; loontrekkenden die een informele functie betrekken, zowel in de formele 
als in de informele sector en bij gezinnen, bijvoorbeeld betaald huishoudpersoneel; 
leden van informele producentencoöperatieven; personen die voor eigen rekening 
werken in de productie van goederen die uitsluitend voor gebruik binnen het eigen 
gezin bestemd zijn8.

Het is bij gebrek aan statistische gegevens niet eenvoudig om te bepalen wat de 
term informele economie precies inhoudt of om de reikwijdte ervan te bepalen9. 
De landen die regelmatig statistieken opmaken zijn immers relatief zeldzaam omdat 
de informatiesystemen op de arbeidsmarkt in heel wat landen niet toelaten om de 
omvang van de informele economie te schatten of om de evolutie ervan te volgen10. 
Niettemin zijn onderzoekers het erover eens dat de arbeidsmarkt in ontwikkelings-

(7) Zie Hussmanns, R., Informal sector and informal employment: elements of a conceptual framework, docu-
ment gepresenteerd tijdens de vijfde vergadering van de internationale groep van deskundigen in de statistiek 
van de informele sector (groep van Dehli), New Delhi, 19-21 september 2001.
(8) Zie Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, par. 12, 2014.
(9) In de resolutie van de 15de ICLS komen onderwerpen aan bod in verband met de definiëring van de 
informele sector op zich en met het bepalen van het begrip, de inhoud en het voeren van onderzoek naar de 
informele sector. Tot op vandaag vormt ze het enige geheel van internationale statistische normen voor de 
informele economie.
(10) Zie Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, CIT, par. 13, 2014.



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

312

landen gekenmerkt wordt door een alomtegenwoordige informaliteit, die zich uit 
via ondernemingen die niet in het handelsregister zijn ingeschreven, een gebrek aan 
sociale bescherming of de afwezigheid van arbeidsovereenkomsten11.

1.1.2. Het concept informele economie versus zwartwerk en de onduidelijke grens tussen  
 belastingontduiking, belastingontwijking en ongeoorloofde activiteiten

De definitie van de concepten informele economie en werk stond centraal in de 
discussies tijdens de 103de en 104de  zittingen van de IAC. We kunnen echter alleen 
maar vaststellen dat ondanks de vele inspanningen van de IAB om het begrip van 
deze concepten te vergroten, heel wat vragen onbeantwoord blijven, met name wat 
de afbakening van deze concepten in verband met belastingontduiking, belasting-
ontwijking en ongeoorloofde activiteiten betreft.

Het statistische concept van de informele economie zoals de IAO dat in 2003 ont-
wikkelde, verwijst naar “een geheel van eenheden die goederen of diensten produceren 
met de bedoeling jobs en inkomsten voor de betrokken personen te creëren. Die eenheden, 
die een laag organisatieniveau kennen, werken op kleine schaal en hebben een specifieke 
manier van werken (...)”. Heel wat ontwikkelingslanden en landen die op weg zijn 
naar een markteconomie, hebben te maken met situaties die aan die definitie be-
antwoorden. In zeer veel regio’s ter wereld maken dergelijke situaties overigens heel 
vaak het belangrijkste deel van de economische structuren van het land uit. Hoewel 
België op zijn eigen niveau ook met de problematiek van de informele economie 
wordt geconfronteerd, heeft het niet zozeer te maken met de situaties waar deze 
definitie naar verwijst. In België verwijst het begrip immers eerder naar zwartwerk, 
waar de economische activiteiten zich uitdrukkelijk buiten en tegen de wetgeving 
in afspelen12.

Er bestaat een verband tussen het niet-aangegeven deel en het informele deel van 
de economie. Dat laatste is bijzonder groot in de ontwikkelingslanden, waardoor de 
omvang van de niet-aangegeven economie per definitie ook groot zal zijn. Onder 
andere de IAO tracht het informele deel van de economie te meten als deel van het 
bbp, ten minste als percentage van de totale tewerkstelling13.

(11) IAB, Women and men in the informal economy: a statistical picture, Genève, IAB/WIEGO, 2002 en 2012; 
Jütting, J. en de Laiglesia, J.R., L’emploi informel dans les pays en développement: une normalité indépassable?, 
Parijs, OESO, 2009; Bacchetta, M., Ernst, E. en Bustamante, J.P., Mondialisation et emploi informel dans les pays 
en développement, Genève, IAO/WHO, 2009; Wereldbank, op. cit., 2013.
(12) Advies nr. 1.880 van de NAR van 17 december 2013, p. 6 – http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1880.pdf.
(13) Pacolet, Jozef en Vanormelingen, Joris, Illicit financial flows: concepts and first macro estimates for Belgium 
and its preferred partner countries, Working paper nr. 10, p. 28 e.s., 6 juli 2015.
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Behalve naar de concepten informele economie en zwartwerk verwijst de gespecia-
liseerde literatuur ook naar de concepten belastingontduiking, belastingontwijking 
en ongeoorloofde activiteiten. Het onderscheidende criterium tussen belastingont-
duiking en belastingontwijking is het feit dat men buiten of binnen het kader van 
de wet te werk gaat (ook al gaat men in het laatste geval tegen de geest van de wet 
in). De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
stelt in het geval van belastingontwijking dat het om een moeilijk te definiëren term 
gaat, die echter gewoonlijk wordt gebruikt om de constructie te beschrijven die 
een belastingplichtige opzet om zijn fiscale schuld te beperken en dat, hoewel de 
regeling strikt juridisch kan zijn, ze gewoonlijk ingaat tegen de geest van de wet die 
hij beweert na te leven14. Belastingontduiking gaat met andere woorden in tegen de 
bedoeling en de letter van de wet, terwijl belastingontwijking alleen tegen de bedoe-
ling van de wetgever ingaat, maar niet tegen de letter van de wet.

De verschillende concepten stonden centraal tijdens de besprekingen op de inter-
nationale conferentie (2014-2015) voor hoofdzakelijk de lidstaten van de Europese 
Unie (EU). De guidance die in de ontwerpaanbeveling werd vooropgesteld en be-
doeld was om de overgang naar een formele economie te vergemakkelijken, leek de 
EU-lidstaten dan ook niet aangewezen, aangezien zij minder begaan zijn met de 
overgang naar een formele economie dan met overeenstemming met het bestaande 
wettelijke kader. Een nieuw hoofdstuk waarin die bezorgdheid wordt weergegeven 
en dat bovendien een strategisch kader biedt, boven op een guidance die is aangepast 
aan de situatie van de informele economie binnen de EU-lidstaten, werd tijdens 
de IAC voorgesteld als amendement op de ontwerpaanbeveling. Het werd echter 
niet aanvaard, omdat het het universele karakter van het instrument zou hebben 
aangetast. Niettemin werd er deels rekening gehouden met de bezorgdheden van de 
EU-lidstaten, die zijn opgenomen in artikel 22 van hoofdstuk VI van de aanbeve-
ling nr. 204 met als titel aanmoedigingsmaatregelen, eenvormigheid en invoering waar-
in wordt bepaald dat: “De Leden zouden gepaste maatregelen moeten nemen, met name 
een combinatie van preventieve maatregelen, de toepassing van de wet en doeltreffende 
sancties, om belastingontduiking, het niet betalen van sociale bijdragen en de ontwijking 
van o.m. de sociale wetgeving en de arbeidswetgeving aan te pakken”.

1.2. DE INFORMELE ECONOMIE: EEN VOORTDUREND OPRUKKENDE WERELDWIJDE REALITEIT
Ondertussen heeft de informele economie zich echter bijna overal ter wereld snel 
ontwikkeld, ook in de industrielanden: ze kan niet langer als een tijdelijk fenomeen 
of randfenomeen worden beschouwd. De voorbije jaren ontstonden de meeste nieu-

(14) OESO, glossarium “A term that is difficult to define but which is generally used to describe the arrange-
ment of a taxpayer’s affairs that is intended to reduce his tax liability and that although the arrangement could 
be strictly legal it is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow” (eigen vrije vertaling 
in de tekst van het artikel).



314

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

we jobs in de informele sector, zeker in de ontwikkelingslanden en in landen die 
op weg zijn naar een markteconomie. De meeste personen gingen in de informele 
economie werken omdat ze in de formele economie geen job vonden of geen bedrijf 
konden starten.

Bovendien zagen we in de context van de wereldwijde concurrentie en de informa-
tie- en communicatietechnologie (ICT) een toenemende flexibilisering en informa-
lisering van de productie en de arbeidsrelaties15.

1.3. DE INFORMELE ECONOMIE WORDT GEKENMERKT DOOR EEN TEKORT AAN WAARDIG  
 WERK VOOR DE PERSONEN DIE ERIN WERKEN

De IAO is evenwel van mening dat de situatie van de personen in de informele 
economie vooral vanuit het tekort aan goede banen moet worden bekeken. Laag-
kwalitatieve, niet-productieve en slecht betaalde jobs, die door de wet niet erkend 
of beschermd worden; geen arbeidsrechten; onvoldoende sociale bescherming; geen 
vertegenwoordiging of spreekrecht, wat het meest uitgesproken is in de informele 
economie, in de eerste plaats bij vrouwen en jonge werknemers16.

Wat in de informele economie gebeurt, heeft gevolgen voor de werknemers en de 
werkgevers in de formele economie en omgekeerd. De ondernemingen uit de infor-
mele sector vormen oneerlijke concurrentie voor die uit de formele sector: ze beta-
len geen belastingen of sociale bijdragen voor de werknemers en ontwijken andere 
bedrijfskosten die bedrijven uit de formele economie wel hebben. Maatregelen om 
de buitensporige kosten van handelstransacties te beperken en om institutionele ob-
stakels weg te werken, bevorderden de legalisering van informele bedrijven, kwamen 
de werknemers van die bedrijven ten goede en deden de oneerlijke concurrentie met 
de bedrijven uit de formele sector afnemen17.

De belangrijkste oorzaken van de informele economie zijn echter veelvormig en de 
wetgeving alleen volstaat niet om waardig werk te bevorderen. Doeltreffende gerech-
telijke, politieke, economische en andere instellingen die al dan niet marktgebonden 
zijn, zijn noodzakelijk, boven op een rechtvaardige toegang tot die instellingen18.

(15) Zie Standing, G., Global labour flexibility: seeking distributive justice, Basingstoke, Macmillan, 1999.
(16) AB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, pp. 4-5, 2002.
(17) IAB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 5, 2002.
(18) Zie Wereldbank, Rapport sur le développement dans le monde 2002: des institutions pour les marchés, Washington, 
DC, Wereldbank, 2002.
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1.4. DE VOORTSCHRIJDENDE BEWUSTWORDING VAN DE NOODZAAK VAN EEN TUSSEN- 
 KOMST VAN DE IAO VIA EEN NORMATIEVE ACTIE

1.4.1. Werk is niet alleen een kwestie van geld; het heeft ook alles met mensenrechten te maken
“Werk is niet alleen een kwestie van geld; het heeft ook alles met mensenrechten te maken. 
Er kan maar sprake zijn van waardig werk als de rechtvaardigheid en de waardigheid die 
iedereen binnen zijn functie wenst, gewaarborgd zijn. In de 21ste eeuw gaat het om het 
hebben van een job, maar niet tegen gelijk welke prijs en in gelijk welke omstandigheden.”19

Sinds zijn oprichting in 1919 maakt de IAO zich zorgen over de rechten van alle 
werknemers, ongeacht waar ze werken. Die bezorgdheid nam nog toe in 1998, toen 
de Internationale Arbeidsconferentie unaniem de Verklaring van de IAO met be-
trekking tot de fundamentele arbeidsprincipes en arbeidsrechten en de follow-up 
ervan goedkeurde. De Verklaring houdt een wederzijdse verplichting tussen de lid-
staten en de IAO zelf in. Ze is van toepassing op alle werknemers, ongeacht hun 
arbeidsrelatie of de formaliteitsgraad van hun situatie. Iedereen die werkt heeft ar-
beidsrechten: de vrijheid om zich te verenigen en de effectieve erkenning van het 
recht op collectieve onderhandelingen; de uitsluiting van elke vorm van gedwongen 
of verplichte arbeid; de effectieve afschaffing van kinderarbeid; de afschaffing van 
discriminatie in verband met tewerkstelling en beroep20. Die principes en rechten 
op het werk vloeien voort uit de Grondwet van de IAO en werden weergegeven en 
uitgewerkt in de acht verdragen van de IAO die door de internationale gemeenschap 
en de Internationale Arbeidsorganisatie als fundamenteel worden beschouwd.

Uit de wereldwijd opgestelde rapporten in het kader van de follow-up van de Ver-
klaring van de IAO komt duidelijk naar voren dat de afwezigheid van rechten in het 
bijzonder in de informele economie zorgwekkend is21. Zo hebben de werknemers 
uit de informele economie vaak niet de vrijheid om zich te verenigen en beschikken 
ze niet over vakbondsrechten en het recht op collectieve onderhandelingen. Boven-
dien is gedwongen arbeid, met name dienstbaarheid voor schulden en de exploitatie 
en slechte behandeling van personen die het slachtoffer worden van illegale handel, 
een fenomeen dat in de informele economie voorkomt omdat die economie illegaal 
is en buiten het toepassingsgebied van de wet valt. Kinderarbeid is in de informele 
economie alomtegenwoordig. Ook personen die met rechtstreekse of onrechtstreek-
se discriminatie worden geconfronteerd en die geen gelijkheid van kansen of behan-
deling krijgen – of dat nu onderwijs en opleiding, de toegang tot middelen of tot 
een job in de formele economie betreft – komen in de informele economie terecht. 
Het gaat met name om vrouwen, werknemers met een handicap en migranten.22

(19) IAB, Agenda global pour l’emploi: résumé, Forum global sur l’emploi, Genève, p. 5, 1-3 november 2001.
(20)  IAB, Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, Internationale 
Arbeidsconferentie, 86ste zitting, Genève, par. 2, 1998.
(21) IAB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 44, 2002. 
(22) IAB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, pp. 44-45, 2002.
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1.4.2. Het gebrek aan sociale bescherming in de informele economie23

Het gebrek aan sociale bescherming is een belangrijke bepalende eigenschap van 
de informele economie. Het zijn net de personen die in de informele economie 
werken, die de grootste behoefte hebben aan sociale bescherming, niet alleen omdat 
hun job en hun inkomsten onzeker zijn, maar ook en vooral omdat ze vaker worden 
blootgesteld aan grote risico’s voor hun gezondheid en voor hun veiligheid op het 
werk. Heel wat werknemers uit de informele sector werken thuis, zodat niet alleen 
de werknemers zelf, maar ook hun gezin en hun buren mogelijk aan die risico’s zijn 
blootgesteld. De lage kwaliteit van de arbeid gaat vaak hand in hand met een lage 
levenskwaliteit. Ook de hiv-/aids-pandemie heeft gevolgen voor het werk en voor 
de werknemers in de informele economie24. In bepaalde landen heeft de ziekte de 
productieve arbeidskrachten massaal uitgeroeid en de lacunes in de socialebescher-
mingssystemen worden alsmaar duidelijker. Tegelijkertijd bedreigt het gebrek aan 
sociale bescherming in de informele economie ook de formele economie25.

Wereldwijd kent slechts ongeveer 20 procent van de werknemers een echte sociale 
bescherming. Meer dan de helft van de werknemers en de personen die zij ten laste 
hebben, kunnen op geen enkel formeel systeem van sociale zekerheid een beroep 
doen. Zij worden niet beschermd door een systeem van sociale verzekeringen dat via 
bijdragen wordt gefinancierd en evenmin op een mechanisme van sociale bijstand 
dat via de belastingen wordt gefinancierd26.

1.4.3. De conclusies van het Interregionale drieledige colloquium over de informele economie (2007)
Het interregionale drieledige colloquium over de informele economie volgde op 
de Resolutie van de Internationale Arbeidsconferentie van 2002 over waardig werk 
en de informele economie27. De resolutie vormt een nieuw globaal kader en weer-
spiegelt de recentste en ruimste wereldwijde consensus over de uitdagingen die de 
informele economie met zich meebrengt.

Het colloquium bevestigde de eerder genoemde contextelementen, met name het 
ernstige tekort aan waardig werk waar de werknemers uit de informele economie het 
slachtoffer van worden. Bovendien somt het colloquium een reeks acties op om het 
tekort aan waardig werk in de informele economie te verzachten en de integratie in 
de formele economie te vereenvoudigen. Zo wordt er in het rapport van het collo-

(23) IAB, Sécurité sociale: questions, défis et perspectives, rapport VI, Internationale Arbeidsconferentie, 89ste zit-
ting, Genève, pp. 3-4, 2001.
(24)  IAB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 62 en v., 2002.
(25) IAB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 62 en v., 2002
(26) IAB, Travail décent et économie informelle, Rapport VI, p. 63, 2002.
(27) Permettre une transition vers la formalisation, Rapport van het Interregionale drieledige colloquium over de 
informele economie, 27-29 november 2007, Genève, p. 1, par. 2, 2008.



317

AANBEVELING INZAKE OVERGANG INFORMELE ECONOMIE NAAR FORMELE ECONOMIE

quium (conclusies) aangedrongen op de noodzaak om de negatieve aspecten van de 
informaliteit te elimineren, terwijl de mogelijkheden om in zijn levensonderhoud 
te voorzien en te ondernemen niet mogen worden vernietigd, en de bescherming 
en de opname van de werknemers en de economische eenheden uit de informele 
economie in de formele economie moeten worden bevorderd.

De deelnemers besluiten dat de regering een essentiële rol te spelen heeft bij:
 § het bieden van een macro-economisch, sociaal, juridisch en politiek kader dat het mo-

gelijk maakt om op grote schaal werkgelegenheid en waardige en duurzame onderne-
mingen te creëren;

 § de uitwerking en uitvoering van specifieke wetten, beleid en programma’s om de facto-
ren die tot de informaliteit leiden, aan te pakken;

 § de uitbreiding van de sociale bescherming en de sociale zekerheid naar alle werknemers;
 § het wegwerken van de obstakels die de toegang tot de formele economie verhinderen;
 § het garanderen dat de sociale partners en de beoogde begunstigden uit de informele 

economie deelnemen aan de formulering en de uitvoering;
 § het scheppen van een op nationaal en lokaal niveau gunstig kader ter ondersteuning 

van de vertegenwoordigingsrechten.

In die voorstellen vinden we reeds een aanzet tot de grote lijnen van de aanbeveling 
voor de overgang van de informele economie naar de formele economie die de In-
ternationale conferentie op haar zitting in juni 2015 zal aannemen.

1.4.4. De conclusies van de IAO over de recurrente bespreking van de fundamentele 
 arbeidsprincipes en -rechten (2012)28

Hoewel de landbouwsector duidelijk het zwaarst getroffen is, met name in de ont-
wikkelingslanden, treft de informaliteit alle sectoren, waaronder bijvoorbeeld de 
elektronicasector, de bouwsector, de textielsector, de toeristische sector, de trans-
portsector en de sector van de huishoudelijke diensten. In dat opzicht wordt men 
het er steeds meer over eens dat de grens tussen formele en informele tewerkstel-
ling dun is, met name in de wereldwijde productieketens29. Er moet onmiskenbaar 
doortastend te werk worden gegaan om de informele activiteiten naar de formele 
economie over te brengen en zo te komen tot een universele toepassing van de fun-
damentele arbeidsprincipes en -rechten, die niet doeltreffend kunnen worden uitge-
voerd wanneer de rechtsregels niet worden nageleefd30.
In wezen vroeg de IAO in haar conclusies over de recurrente bespreking van de 

(28) Rapport VI, Principes et droits fondamentaux au travail: Traduire l’engagement en action, 2012.
(29) Trebilcock, A., Using development approaches to address the challenge of the informal economy for labour 
law, in G. Davidov en B. Langille (red.), Boundaries and frontiers of labour law: Goals and means in the regulation 
of work, Oxford and Portland, Hart Publishing, pp. 63-86, 2006.
(30) Rapport VI, Principes et droits fondamentaux au travail: traduire l’engagement en action, 2012.



318

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2016

fundamentele arbeidsprincipes en -rechten (2012) om deskundigen bijeen te roepen 
over de middelen om de fundamentele arbeidsprincipes en -rechten in de informele 
economie te verbeteren.

2. DE TIJD IS GEKOMEN VOOR DE IAO OM NORMATIEVE ACTIE TE ONDERNEMEN. RAPPORT V (1),  
 DE OVERGANG VAN INFORMELE ECONOMIE NAAR FORMELE ECONOMIE31

2.1. EEN VEELZIJDIG FENOMEEN DAT OOK DE WESTERSE ECONOMIEEN AANTAST (KENMERKEN, 
 OORZAKEN)

Tijdens zijn 317de zitting in maart 2013 besliste de raad van beheer van de IAB om 
een normatieve vraag over de noodzaak om de overgang van de informele naar de 
formele economie (normatieve actie, procedure van de dubbele bespreking) op de 
agenda van de 103de zitting (juni 2014) van de Internationale Arbeidsconferentie te 
zetten met het oog op het opstellen van een aanbeveling. In overeenstemming met 
artikel 39, paragraaf 5, van het reglement van de conferentie, keurde het ook een 
inkorting goed van de termijnen van de stappen voorafgaand aan de bespreking32.

De IAB wijst op het veelvoudige karakter van de informele economie en benadrukt 
bovendien dat het fenomeen in de ontwikkelde wereld bestaat. In de Europese Unie 
(EU-27) was het in 2013 naar schatting goed voor ongeveer 18,4 procent van het 
bbp. Die vaststelling zou een invloed hebben op de besprekingen tijdens de inter-
nationale conferentie wat betreft de bereidheid van de lidstaten van de Europese 
Unie om een specifiek hoofdstuk voor de Europese Unie op te nemen, wat het uni-
versele karakter van het instrument schade zou hebben toegebracht33. De informele 
economie wint in heel wat landen terrein op de formele economie (uitbesteding 
en de mondiale waardeketen, financiële crisis en wereldeconomie enzovoort)34. Het 
merendeel van de werknemers in de informele sector werkt in onaangepaste en ge-
vaarlijke omstandigheden, velen van hen zijn analfabeet, laaggeschoold en krijgen 
weinig opleidingskansen; hun inkomens zijn onzekerder, onregelmatiger en lager 
dan die van de werknemers uit de formele economie; ze moeten langer werken en 
hebben geen recht op collectieve onderhandeling en vertegenwoordiging35.

Het rapport van de IAB zet meteen de toon, aangezien het stelt dat werknemers 
niet uit vrije wil in de informele economie aan de slag gaan, maar uit pure noodzaak 
en om toegang te krijgen tot activiteiten die een inkomen opleveren36. Die ‘sterke’ 

(31) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(32) Document GB.317/INS/2 (Rev.) en overzicht van de beslissingen, 25 maart 2013.
(33) We komen daar nog op terug bij de analyse van het instrument, met name op het bereikte compromis.
(34) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(35) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(36) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
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informatie wordt overigens overgenomen in de inleiding van aanbeveling nr. 204.

Wat de oorzaken van het fenomeen betreft, toont de IAB aan dat informaliteit 
hoofdzakelijk een kwestie van bestuur is. De uitbreiding van de informele economie 
kan immers vaak worden toegeschreven aan een ongepast macro-economisch en 
sociaal beleid, dat ondoeltreffend of onvoorzichtig is of verkeerd wordt uitgevoerd 
en dat vaak zonder drieledig overleg werd opgesteld; aan de afwezigheid van een sti-
mulerend wettelijk en institutioneel kader, aan de afwezigheid van een goed bestuur 
dat toelaat om het beleid en de wetten op een relevante en doeltreffende manier toe 
te passen; en aan een gebrek aan vertrouwen in de instellingen en in de administra-
tieve procedures37-38.

Bovendien belicht de IAB het feit dat de informele economie hoofdzakelijk negatie-
ve kenmerken vertoont39. Zo zijn de kosten voor informele arbeid niet alleen voor 
ondernemingen en werknemers hoog, maar ook voor de gemeenschap. Niet-aan-
gegeven en niet-gereglementeerde ondernemingen komen immers hun fiscale en 
sociale verplichtingen tegenover de werknemers niet na, waardoor ze andere bedrij-
ven oneerlijke concurrentie aandoen. De winst die wel aangegeven bedrijven derven 
door belastingen en bijdragen te betalen, kan hoog oplopen, waardoor zij eigenlijk 
onterecht worden gestraft. De meeste economische eenheden uit de informele sector 
genieten niet van de zekerheid van hun eigendomsrechten, waardoor ze geen toe-
gang hebben tot kapitaal en krediet40. Ze kunnen moeilijk een beroep doen op het 
rechtssysteem om de contracten te doen naleven en ze hebben geen of bijna geen 
toegang tot de openbare infrastructuren of de openbare markten. De informaliteit 
kan ook investeringen in grotere ondernemingen verhinderen en de handelsrelaties 
schaden. De werknemers (dat stelden we hierboven al) zijn niet beschermd door de 
arbeidswet en de sociale zekerheid en kunnen bijgevolg hun fundamentele rechten 
niet uitoefenen of opeisen. Bovendien kennen ze geen collectieve vertegenwoordi-
ging. Het zijn vooral vrouwen, jongeren, migranten en oudere werknemers die het 
slachtoffer worden van een tekort aan waardig werk. De gemeenschap wordt echter 
ook getroffen, want de informele economie gaat vaak hand in hand met ontoerei-
kende en dus omkoopbare bestuursstructuren en institutionele instellingen.

De overgang van informele naar formele economie is, zo benadrukt de IAB, uiterst 
belangrijk om tot waardig werk te komen, wat een doelstelling is voor een wereld-

(37) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(38) Een macro-economisch beleid, dat bovendien gericht is op structurele aanpassingen, economische her-
structurering en privatisering en dat onvoldoende op werkgelegenheid is afgestemd, vernietigde jobs of creëerde 
onvoldoende nieuwe jobs in de formele economie.
(39) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(40) De grote ondernemingen kunnen niet alleen profiteren van schaalvoordelen, maar trekken ook gemakkelij-
ker hooggeschoold personeel aan en krijgen vlotter bankkredieten (ook handelskredieten).
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wijde ontwikkeling en een evenwichtige mondialisering. Bovendien ontstaat er een 
consensus over het feit dat als de economische groei niet met de creatie van formele 
jobs gepaard gaat, met een verbetering van de tewerkstellingsmogelijkheden in de for-
mele economie en met een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de informele 
sector, die groei een bron van ongelijkheid, armoede en kwetsbaarheid zal blijven41.

2.2. DE STRATEGIE ONTWORPEN DOOR DE IAO OM DE OVERGANG VAN DE INFORMELE 
 ECONOMIE NAAR DE FORMELE ECONOMIE TE VERZEKEREN

De IAO is veruit de best geplaatste internationale organisatie om de informaliteit 
te bestrijden42.

Als het gaat om de strategie om de overgang van de informele economie naar de 
formele economie te vergemakkelijken, beveelt de IAO een multidimensionale be-
nadering aan43. Om te beginnen draagt de agenda voor waardig werk44 bij aan de in-
voering van een op nationaal niveau goed te keuren gemeenschappelijk kader om de 
diversiteit van de informele economie het hoofd te kunnen bieden. De goedkeuring 
van een globale (en coherente) benadering leidt tot een substantiële afname van de 
informele sector en de creatie van formele jobs. In 2002 stelde de IAO een actie- en 
diagnosekader op dat steunt op de zeven belangrijkste interventiedomeinen voor de 
formalisering (zie schema hieronder)45.

(41) Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(42) Enkele opmerkelijke activiteiten:

 § Het rapport van de multidisciplinaire opdracht voor werkegelegenheid in Kenia, IAB: Emploi, revenus 
et égalité: Stratégie pour accroître l’emploi productif au Kenya, Genève, 1972. Dit rapport speelde een 
bepalende rol in de analyse van de werkgelegenheidssituaties en de ontwikkelingsuitdagingen in de 
ontwikkelingslanden.

 § De IAC (1991) benadrukte dat tegenover het dilemma van de informele sector de onderliggende oor-
zaken van het probleem moeten worden aangepakt, en niet alleen de symptomen ervan, en wel door 
middel van een globale en veelvormige strategie.

 § In 2001 benadrukte de directeur-generaal in zijn rapport dat hij voorstelde op de conferentie over de 
vermindering van het tekort aan waardig werk, de noodzaak om dringend een manier te vinden om de 
rechten en de principes van waardig werk naar alle werknemers uit te breiden, ook naar degenen die 
in de informele sector werken.

 § De Internationale conferentie van 2002, waar de algemene bespreking ging over waardig werk en de 
informele economie, eindigde in een historische drieledige consensus over de doelstelling om de infor-
maliteit tegen te gaan. Zolang de informele economie blijft bestaan, zal ze de grootste hindernis blijven 
vormen om de doelstelling van waardig werk voor iedereen te bereiken.

(43) Zie Rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, IAC, 2014.
(44) De vier strategische doelstellingen van de organisatie, die de basis van de agenda vormen, gelden voor alle 
werknemers.
(45) Dit kader benadrukt het belang van de verticale integratie en de samenhang van alle beleidsmaatregelen in 
de strijd tegen de informaliteit, terwijl de horizontale dimensie steunt op de intensivering van de actie die in elk 
interventiebeleid wordt gevoerd.
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FIGUUR 1: OVERGANG VAN DE INFORMELE ECONOMIE NAAR DE FORMELE ECONOMIE

Uittreksel uit rapport V (1), La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Genève, 
IAC, 2014.

Hoewel de acht fundamentele verdragen van de IAO46 die op de informele econo-
mie van toepassing zijn, algemeen aanvaard zijn, verwijzen ook andere instrumenten 
ernaar. Bij de goedkeuring van de aanbeveling met het oog op het vergemakkelijken 
van de informele economie naar de formele economie, werd beslist om al deze in-
strumenten in een bijlage op te sommen47.

De IAO wijst erop dat de wereldwijd lopende initiatieven aantonen dat het onmo-
gelijk is om een universeel actiekader in te voeren; het is echter wel mogelijk om 
een reeks multidimensionale benaderingen in een geïntegreerd strategisch kader en 
aangepast aan elke nationale context te combineren.

(46) De acht fundamentele verdragen van de IAO zijn: het verdrag (nr. 29) betreffende gedwongen arbeid, 
1930; het verdrag (nr. 87) betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming 
van het vakverenigingsrecht, 1948; het verdrag (nr. 98) betreffende het recht zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, 1949; het verdrag (nr. 100) betreffende gelijke beloning, 1951; het verdrag (nr. 105) betreffende 
de afschaffing van gedwongen arbeid, 1957; het verdrag (nr. 111) betreffende discriminatie (arbeid en beroep), 
1958); het verdrag (nr. 138) betreffende de minimumleeftijd, 1973; en het verdrag (nr. 182) betreffende de 
ergste vormen van kinderarbeid, 1999.
(47) Meer informatie is te vinden in de bijlage bij de aanbeveling over de overgang van de informele economie 
naar de formele economie, op de volgende pagina op de website van de IAO: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_377776.pdf.
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3. AANBEVELING NR. 204 – PRESENTATIE EN REIKWIJDTE VAN HET NORMATIEVE INSTRUMENT 

3.1. INTENS OVERLEG TUSSEN SOCIALE PARTNERS TUSSEN DE TWEE INTERNATIONALE  
 CONFERENTIES MAAKT DE GOEDKEURING VAN DE AANBEVELING MOGELIJK

De goedkeuring van de aanbeveling kwam tijdens een dubbele bespreking aan bod. 
Bovendien werd, in overeenstemming met artikel 39, paragraaf 5 van het reglement 
van de internationale conferentie, een verkorting van de termijnen voor de aan de 
bespreking voorafgaande stappen eveneens goedgekeurd48.

De besprekingen tussen de sociale partners verliepen op een aantal punten bijzonder 
moeilijk (toepassingsveld van het instrument; de problematiek in de toeleverings- en 
productieketens; de grens tussen ontoelaatbare, illegale en criminele activiteiten; de 
rol en het belang van micro-ondernemingen; de uitbreiding van de arbeidscontroles 
naar zelfstandige arbeid enzovoort). Bij gebrek aan een akkoord, werden heel wat 
van die elementen tussen haakjes geplaatst; wat betekent dat de volgende IAC zich 
bij de definiëring van de aanbeveling opnieuw over die elementen zal moeten bui-
gen. Verder vond er tussen het einde van de eerste lezing (IAC, 2014) en de tweede 
lezing tussen de sociale partners intens overleg plaats. Dat leidde tot akkoorden over 
de meeste twistpunten tussen de sociale partners en maakte de bespreking op de 
IAC van 2015 gemakkelijker.

3.2. AANBEVELING NR. 204 INZAKE DE OVERGANG VAN DE INFORMELE ECONOMIE NAAR DE  
 FORMELE ECONOMIE, GOEDGEKEURD DOOR DE CONFERENTIE TIJDENS HAAR 104DE  
 ZITTING OP 12 JUNI 2015 IN GENEVE

3.2.1. Massale goedkeuring van aanbeveling nr. 204 – in de aanbeveling nagestreefde doel- 
 stellingen

De aanbeveling werd bij een drieledige stemming goedgekeurd met 484 stemmen 
voor, 1 stem tegen en 5 onthoudingen.

Aanbeveling nr. 204 streeft drie doelstellingen na en stuurt de lidstaten om:
 § de overgang van werknemers en economische eenheden uit de informele economie 

naar de formele economie te vergemakkelijken, met naleving van de fundamentele 
rechten van de werknemers en daarbij mogelijkheden voor inkomenszekerheid, een 
bestaansminimum en ondernemerszin biedend;

 § de oprichting, het behoud en de bestendiging van ondernemingen en waardige jobs 
in de formele economie te stimuleren, net als de samenhang tussen het beleid betref-
fende macro-economie, werkgelegenheid en sociale bescherming en het overige sociale 
beleid;

 § te voorkomen dat jobs uit de formele economie naar de informele economie overgaan.

(48) Document GB.317/INS/2 (Rev.) en overzicht van de beslissingen, 25 maart 2013.
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Aanbeveling nr. 204 telt 12 toonaangevende principes die gericht zijn op het vereenvou-
digen van de overgang naar de formele economie. Die principes, die de fundamentele 
waarden en rechten weerspiegelen, vormen een evenwichtige benadering waarin univer-
sele relevantie en aanpasbaarheid aan de verschillende nationale contexten verenigd zijn.

Naar schatting meer dan de helft van de wereldwijde arbeidskrachten zit vast in de 
val van de informele economie, wat wordt gekenmerkt door een gebrek aan rechten 
op het werk, een ongeschikte sociale bescherming, een gebrek aan sociaal overleg en 
een lage productiviteit, wat een duidelijk obstakel vormt voor de ontwikkeling van 
duurzame ondernemingen.

In de nieuwe aanbeveling wordt erkend dat de meeste individuen niet uit eigen 
keuze in de informele economie aan het werk gaan, maar omdat de formele econo-
mie te weinig kansen biedt en deze mensen op geen enkele andere manier in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien.

De nieuwe arbeidsnorm brengt strategieën en praktische keuzes aan voor het beleid 
en de maatregelen die de overgang van de informele economie naar de formele eco-
nomie kunnen vergemakkelijken.

Deze nieuwe internationale arbeidsnorm die door de 104de Internationale Arbeids-
conferentie werd goedgekeurd, werd dan ook als historisch bestempeld, omdat ze 
voor de eerste keer de lidstaten advies gaf over de manier waarop ze hun informele 
economie naar de formele economie konden doen overgaan.

De aanbeveling heeft een universele reikwijdte, maar ze houdt rekening met de di-
versiteit van de nationale situaties. Ze speelt in op de behoefte aan zowel een ‘ma-
crobenadering’ van de overgang naar de formele economie als aan benaderingen ‘op 
maat’, waarbij ze rekening houdt met de heterogeniteit van de verschillende seg-
menten van de informele economie. De actie op dit gebied moet bevoegdheidsover-
schrijdend werken en de invoering van gecoördineerde en geïntegreerde strategieën 
vergt de samenwerking van meerdere overheden en instellingen. Dat is essentieel om 
de drie eerder vermelde, met elkaar verweven doelstellingen van het aanbevelings-
project te bereiken.

3.2.2. De studie van de aanbeveling49

Aanbeveling nr. 204 bestaat uit een inleiding, 42 artikels en een bijlage waarin de 
relevante instrumenten van de Internationale Arbeidsorganisatie en van de Verenig-

(49) De auteurs hebben zich hiervoor gebaseerd op de mededeling aan het parlement van 27 november 2015 
die ze over aanbeveling nr. 204 opstelden.
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de Naties om de overgang van de informele economie naar de formele economie te 
vergemakkelijken, zijn opgenomen.

De tekst van de aanbeveling bestaat uit negen delen50. Het eerste deel betreft de 
doelstellingen en het toepassingsgebied. In het tweede deel worden de bevoegd-
heidsoverschrijdende toonaangevende richtlijnen (algemene beleidslijnen) voor de 
uitvoering van de aanbeveling behandeld. Het derde deel definieert het in te voeren 
juridische en politieke kader. Het vierde deel heeft betrekking op het werkgelegen-
heidsbeleid. Het vijfde deel behandelt de rechten en de sociale bescherming. Het 
zesde deel gaat over de stimulerende maatregelen, de conformiteit en de toepassing 
van het instrument. Het zevende deel handelt over de vrijheid van vereniging, het 
sociaal overleg en de rol van werkgevers- en werknemersorganisaties in het kader 
van de overgang naar de formele economie. Deel acht belicht de inzameling van 
gegevens (statistieken) en de follow-up van de uitvoering van de aanbeveling. Deel 
negen ten slotte is gewijd aan de uitvoering van de aanbeveling.

Hoewel de inleiding in de internationale rechtsorde geen enkele bindende kracht 
heeft, biedt ze niettemin een element tot interpretatie van het instrument en vormt 
ze de morele en politieke basis van de juridische maatregelen die in wat volgt worden 
uiteengezet.

3.2.2.1. Doelstellingen en toepassingsgebied (artikel 1-6)
In artikel 1,  a)-c) wordt de drieledige onderliggende doelstelling van de aanbeveling 
herhaald, met name de nodige richting aangeven voor de Leden om:
a. de overgang van werknemers en economische eenheden51 uit de informele eco-

nomie naar de formele economie te vergemakkelijken, met naleving van de fun-
damentele rechten van de werknemers en daarbij mogelijkheden voor inkomens-
zekerheid, een bestaansminimum en ondernemerszin te bieden;

b. de oprichting van ondernemingen en het creëren van waardige jobs, hun behoud 
en hun bestendiging in de formele economie te stimuleren, net als de samenhang 

(50) De structuur van de aanbeveling is sterk vergelijkbaar met die van aanbeveling nr. 202 over de socialebe-
schermingsvloeren en de voorlopige conclusies die de IAB voorbereidde over het punt op de agenda van de IAC 
(2016) betreffende de werkgelegenheid en waardig werk ten dienste van de vrede en de veerkracht: herziening 
van de aanbeveling (nr. 71) over de werkgelegenheid (overgang van oorlog naar vrede), 1944 (zie rapport V(2) – 
‘geel rapport’ te downloaden op: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_449898.pdf.
(51) De uitdrukking ‘economische eenheden’ wordt vaker gebruikt dan de term ‘ondernemingen’, omdat ze 
ook productie-eenheden omvat zoals gezinnen met huishoudpersoneel, die gewoonlijk niet als ondernemingen 
worden beschouwd. Een andere reden daarvoor is dat heel wat economische eenheden uit de informele econo-
mie niet aan het gebruikelijke idee van het woord ‘ondernemingen’ beantwoorden; er vallen bijvoorbeeld ook de 
productieactiviteiten onder in niet-identificeerbare lokalen zonder vaste plaats, bijvoorbeeld bij ‘rondtrekkende 
handelaars’.
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tussen het beleid betreffende macro-economie, werkgelegenheid en sociale be-
scherming en het overige sociale beleid;

c. te voorkomen dat jobs uit de formele economie naar de informele economie 
overgaan.

Artikel 2 van de aanbeveling heeft betrekking op het (materiële en persoonlijke) 
toepassingsgebied van de aanbeveling en is bijzonder alomvattend. Enerzijds bevat 
artikel 2, a)-b-(materieel gedeelte van het toepassingsgebied van de aanbeveling) een 
beschrijving van wat de term ‘informele economie’ inhoudt – namelijk: alle econo-
mische activiteiten van de werknemers en van de economische eenheden die - in het 
recht of in de praktijk52 – niet of onvoldoende gedekt zijn door formele bepalingen 
en van wat ze niet inhoudt binnen de doelstellingen van de aanbeveling; het doel is 
de vele vormen te omvatten die de informele economie wereldwijd aanneemt.

Bovendien strekt artikel 2 niet tot uitsluiting van alle werknemers die zwartwerk 
leveren (ook al voldoen ze niet aan de nationale wetgeving), van de maatregelen 
die de overgang naar de informele economie trachten te bevorderen, maar eerder 
degenen die deelnemen aan heel zware, grensoverschrijdende criminele activiteiten, 
zoals degene die worden bedoeld in de relevante internationale verdragen; dit is de 
draagwijdte van artikel 2, b), dat bepaalt dat de woorden ‘informele economie’ niet 
verwijzen naar onwettige activiteiten, in het bijzonder de dienstverlening of de pro-
ductie, de verkoop, het bezit of het verbruik van bij wet verboden goederen, waaron-
der onwettige productie en verkeer van verdovende middelen, onwettige fabricage 
en verkeer van vuurwapens, mensenhandel en het witwassen van geld, zoals wordt 
bepaald in de relevante internationale verdragen53. Die verduidelijking werd toege-
voegd tijdens de IAC (2015) op voorstel van de juridische dienst van de IAB54, die 

(52) ‘In het recht’: de activiteiten spelen zich buiten de formele reikwijdte van de wet af (de betrokken werk-
nemers zijn door geen enkel wettelijk kader gedekt en genieten daardoor ook geen enkele wettelijke of sociale 
bescherming). ‘In de praktijk’: hoewel er een wettelijk kader is, is het op deze activiteiten niet van toepassing of 
wordt het niet nageleefd omdat het niet aangepast is of omdat de toepassing ervan omslachtig is of buitensporige 
kosten veroorzaakt.
(53) Tijdens de IAC (2015) gaven de Europese Unie en haar lidstaten hun standpunt te kennen, waaruit bleek 
dat zwartwerk een bron van ernstige bezorgdheid is, aangezien het voortbestaan ervan schadelijke gevolgen heeft 
voor het nationale inkomen, de financiering van de sociale zekerheid en van andere onmisbare sociale diensten. 
Er moet worden vermeden dat economische eenheden er belang bij hebben om geen belastingen te betalen 
en uiteindelijk zelfs om niet langer tot de formele economie te behoren. De amendementen die de Europese 
Unie en haar lidstaten indienden, werden zowel door de sociale partners als door de andere staten verworpen. 
Volgens de werknemersgroep is zwartwerk een bron van ernstige bezorgdheid, aangezien het voortbestaan ervan 
schadelijke gevolgen heeft op het nationale inkomen, de financiering van de sociale zekerheid en van andere 
onmisbare sociale diensten. Er moet worden vermeden dat economische eenheden er belang bij hebben om geen 
belastingen te betalen en uiteindelijk zelfs om niet langer tot de formele economie te behoren (par. 371 van het 
voorlopige verslag, 103de zitting van de IAC, juni 2014).
(54) Brown report – http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdo-
cument/wcms_302614.pdf (p. 7).
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stelde dat “bij afwezigheid van een definitie het gebruik van de term ‘ontoelaatbare acti-
viteiten’” kan leiden tot de uitsluiting van het toepassingsgebied van het ontwerp van 
aanbeveling van een aanzienlijk deel van de werknemers en de economische eenhe-
den uit de informele economie. Tijdens haar zitting van 2002, toen ze de conclusies 
met betrekking tot waardig werk en de informele economie goedkeurde, wilde de 
conferentie een onderscheid maken tussen de activiteiten die binnen de informele 
economie worden uitgeoefend en “criminele of illegale activiteiten – zoals de productie 
van en handel in drugs – die onder het strafrecht vallen en waar geen regelgeving voor 
kan worden opgesteld en die evenmin kunnen genieten van een bescherming door de ar-
beidswet of de handelsreglementeringen”55. Een gelijkaardig probleem stelde zich voor 
artikel 3 van het verdrag (nr. 182) betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 
1999; dat werd opgelost door na ‘ontoelaatbare activiteiten’ de volgende tekst toe te 
voegen: “met name voor de productie van en de handel in verdovende middelen, zoals 
die in de betrokken internationale verdragen worden gedefinieerd”.

Artikels 3 en 4 behandelen de definitie van het persoonlijke toepassingsgebied van de 
aanbeveling dat de universele dimensie van het instrument invult. Enerzijds bepaalt 
artikel 3, a)-c) wat we moeten verstaan onder een ‘economische eenheid in de infor-
mele economie’56. Anderzijds verduidelijkt artikel 4, a)-d) het toepassingsgebied van 
de aanbeveling dat op alle werknemers en alle economische eenheden in de informe-
le economie van toepassing is. Laten we even dieper ingaan op artikel 4, c), waarin 
het belang wordt benadrukt van de kwestie van de wereldwijde toeleveringsketens57, 
die tijdens de conferentie in 2016 werd bestudeerd. De wereldhandel is voor meer 
dan 60 procent afhankelijk van onderaanneming en toeleveringsketens. Er moet 
over worden gewaakt dat die handel niet op de exploitatie van informele werkne-
mers gaat steunen. Het betekent een grote vooruitgang dat dat in de tekst van de 
aanbeveling is opgenomen. Iedereen herinnert zich immers nog de tragedie in de 
kledingfabriek in Bangladesh, die in 2013 instortte en die het wereldwijde sym-
bool van de informele economie in de toeleveringsketens werd. De meeste slacht-
offers die bij de tragedie omkwamen, hadden geen degelijke arbeidsovereenkomst. 
De werknemers werkten per dag en hadden geen overeenkomst ondertekend over 

(55) Paragraaf 5 van de conclusies betreffende waardig werk en de informele economie, IAB, Rapport de la 
Commission de l’économie informelle, Voorlopig verslag, nr. 25, op. cit., 2002.
(56) Deze economische eenheden van de informele economie omvatten:

 § de eenheden die arbeidskrachten tewerkstellen;
 § de eenheden die in handen zijn van particulieren die voor eigen rekening werken, alleen of met de hulp 

van onbetaalde familieleden;
 § de coöperatieven en de eenheden uit de sociale en solidaire economie [waarmee de ondernemingen 

en de organisaties worden bedoeld, met name de coöperatieven, de onderlinge maatschappijen, de 
verenigingen, de stichtingen en de sociale ondernemingen waarvan de specificiteit de productie is van 
goederen, diensten en kennis met een economisch en sociaal doel en een versterking van de solidariteit 
voor ogen].

(57) Die netelige kwestie werd, bij gebrek aan een consensus, aan het einde van de IAC (2014) tussen haakjes gezet.
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de arbeidsduur, de uitbetaling van overuren, ziekteverlof of schadevergoedingen bij 
letsels of overlijden. Onder de slachtoffers waren er loontrekkenden die door geen 
enkele arbeidswetgeving waren gedekt. De directie van de fabriek kon niet zeggen 
hoeveel mensen er overleden waren, want ze had geen register van de personen die 
op het ogenblik van het drama in de fabriek aanwezig waren. De gezinnen van de 
slachtoffers konden geen schadevergoeding voor het verlies van hun kostwinner vra-
gen. De verwijzing naar de toeleveringsketens gaf aanleiding tot een debat binnen de 
groep van de werkgevers en bij bepaalde Lidstaten tijdens de IAC (2014), aangezien 
de oorspronkelijk door de IAB voorgestelde tekst kon worden geïnterpreteerd alsof 
hij van toepassing was op onderaannemers, terwijl het om verschillende zaken gaat. 
Uiteindelijk liet de compromisformulering waar men tijdens de IAC (2015) toe 
kwam, toe om de verwijzing naar de toeleveringsketens te behouden.

In artikel 5 staat opgesomd ‘waar’ de informele arbeid kan worden verricht, zowel 
in de openbare ruimte als in privéruimten. Aangezien de term ‘informele arbeid’ 
nergens anders in de aanbeveling voorkomt en in de voorgaande paragrafen niet 
is beschreven, vormt deze bepaling het onderwerp van een afzonderlijke paragraaf. 
Artikel 5 belicht de behoeften van de informele werknemers die een activiteit uit-
oefenen in parken, straten (bijvoorbeeld kinderen die schoenen poetsen op straat in 
Kathmandu) en op openbare plaatsen.

Artikel 6 behandelt de algemene en belangrijkste verantwoordelijkheid van de re-
geringen om de aanbeveling uit te voeren en benadrukt de verantwoordelijkheid 
van de bevoegde overheid om de aard en de omvang van de informele economie te 
bepalen en om de representatiefste organisaties van werkgevers en werknemers te 
raadplegen, net als de vertegenwoordigende organisatie uit de informele economie 
waarbij mensen zich kunnen aansluiten.

3.2.2.2. Richtlijnen (artikel 7)
In deel II vinden we een reeks algemene beschouwingen die bij het overgangsproces 
naar de formele economie in overweging moeten worden genomen. Bovendien zijn 
deze richtlijnen van toepassing op alle bepalingen in het ontwerp van aanbeveling. 
Het feit dat deze overwegingen als richtlijnen worden bestempeld, geeft aan hoe 
belangrijk ze zijn.

Zo bevat artikel 7 een zeer lange lijst van 12 richtlijnen die de leden in overweging 
moeten nemen wanneer ze coherente en geïntegreerde strategieën uitwerken met 
het oog op een vlotte overgang naar de formele economie:
a. de verscheidenheid van de kenmerken, de situaties en de behoeften van de werk-

nemers en van de economische eenheden in de informele economie en de nood-
zaak om er via een specifieke benadering op in te spelen; dat principe geeft aan 
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dat de strategieën die de leden ontwikkelen met het oog op een vlottere overgang 
van de informele economie, rekening moeten houden met de eigen kenmerken 
van elk lid als ze doeltreffend willen zijn; elke situatie vergt een andere strategie. 
Het gaat er met andere woorden om de diversiteit te benadrukken van de informe-
le situaties in de verschillende groepen die samen de informele economie vormen;

b. de specificiteit van situaties, wetten, het beleid, praktijken en nationale prioritei-
ten in verband met de overgang naar de formele economie; dit principe houdt 
in dat die strategieën in eerste instantie het bestaande wettelijke kader in elke 
lidstaat moeten naleven. De verwijzing naar nationale situaties zorgt voor meer 
duidelijkheid en laat toe om de situaties waarin de aanbeveling zal worden uitge-
voerd, in kaart te brengen;

c. het feit dat veelvoudige en diverse strategieën kunnen worden toegepast om de 
overgang naar de formele economie te vergemakkelijken; deze richtlijn gaat uit 
van hetzelfde idee als dat wat achter de vorige richtlijnen schuilgaat, namelijk dat 
elke situatie anders is en dat er meerdere strategieën nodig zijn om de overgang 
van de informele naar de formele economie te vergemakkelijken;

d. de noodzaak om de samenhang en de coördinatie te garanderen binnen een om-
vangrijk geheel aan beleidsmaatregelen om de overgang naar de formele economie 
te vergemakkelijken; deze richtlijn wil de noodzaak belichten om de samenhang 
en de coördinatie te garanderen binnen een omvangrijk geheel aan beleidsmaat-
regelen om de overgang naar de formele economie te vergemakkelijken;

e. de effectieve bevordering en bescherming van de mensenrechten van iedereen 
die in de informele economie werkt; deze richtlijn benadrukt het belang van de 
bevordering en bescherming van de fundamentele rechten van personen die in de 
informele economie werken;

f. de verwezenlijking van waardig werk voor iedereen door de naleving in de wet 
en in de praktijk van de fundamentele principes en rechten op het werk; deze 
richtlijn verwijst naar het concept waardig werk door de toepassing van vier stra-
tegische doelstellingen, waarbij de gelijkheid tussen man en vrouw een overkoe-
pelende doelstelling is: 1) de economie moet zorgen voor mogelijkheden om te 
investeren, te ondernemen, vaardigheden te ontwikkelen, jobs te creëren en een 
duurzaam inkomen te verwerven, 2) de erkenning en de naleving van de rechten 
van de werknemers bekomen. Alle werknemers, in het bijzonder arme of kwets-
bare werknemers, hebben behoefte aan vertegenwoordiging en participatie en 
aan een toepassing van rechtvaardige wetten die hun belangen dienen, 3) inscha-
keling en productiviteit bevorderen door elke man en elke vrouw te garanderen 
dat hun arbeidsvoorwaarden vast zijn, dat ze vrije tijd en rusttijd krijgen, dat 
er met hun gezin en met sociale waarden rekening wordt gehouden, dat ze een 
rechtvaardige vergoeding krijgen bij verlies of een vermindering van hun inkom-
sten en dat ze toegang hebben tot aangepaste medische zorg en 4) het sociale 
overleg bevorderen – De deelname van sterke en onafhankelijke organisaties van 
werkgevers en werknemers is uiterst belangrijk voor een hogere productiviteit, 
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het vermijden van conflicten op het werk en de uitbouw van ondernemingen;
g. de bijgewerkte internationale arbeidsnormen die in specifieke actiedomeinen 

oriëntatie geven (zie bijlage); deze richtlijn wijst erop dat er een corpus aan bijge-
werkte internationale arbeidsnormen bestaat dat nuttige oriëntatie geeft in spe-
cifieke actiedomeinen, met name om de overgang naar de formele economie te 
vergemakkelijken;

h. de bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en van niet-discri-
minatie;

i. de noodzaak om speciale aandacht te schenken aan personen die in het bijzonder 
zijn blootgesteld aan de grootste tekorten aan waardig werk in de informele eco-
nomie, met name vrouwen, jongeren, migranten, ouderen, inheemse en tribale 
volkeren, personen met hiv of aids, personen met een handicap, huishoudperso-
neel en personen die van de voedsellandbouw leven; hoewel deze lijst niet volle-
dig is, omvat ze de kwetsbaarste personen in de informele economie, die de eerste 
slachtoffers zijn van een gebrek aan waardig werk en aan wie de leden bijzondere 
aandacht moeten besteden wanneer ze hun strategie opstellen om de overgang 
van de informele economie naar de formele economie te vergemakkelijken. De 
personen die van de voedsellandbouw leven, waaronder ook de werknemers uit 
de visvangst en de bosbouw vallen, behalve degenen die voor eigen rekening wer-
ken, maken wel degelijk deel uit van de kwetsbaarste groepen binnen de informe-
le economie, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden. Deze werknemers, die 
85 procent van de landbouwers wereldwijd uitmaken, kennen een groot tekort 
aan waardig werk en worden door de mondialisering steeds vaker door armoede 
getroffen. Zij zijn in het bijzonder kwetsbaar door natuurrampen en de klimaat-
verandering. Ten slotte werkt een groot aantal kinderen in de voedsellandbouw: 
wereldwijd gaat het om ongeveer 29 miljoen meisjes en jongens;

j. behoud en ontwikkeling van het ondernemingspotentieel, van de creativiteit, van 
de dynamiek tijdens de overgang naar de formele economie;

k. van de vaardigheden en de capaciteit tot vernieuwing bij de werknemers en de 
economische eenheden uit de informele economie;

l. de noodzaak van een uitgebalanceerde benadering die stimulerende en corrige-
rende maatregelen combineert;

m. de noodzaak om te voorkomen en te bestraffen dat de formele economie wordt 
omzeild of bewust wordt verlaten om aan de belastingen en de sociale wetgeving 
en de arbeidswetgeving te ontsnappen. Deze richtlijn is in het bijzonder relevant 
voor de lidstaten van de Europese Unie, aangezien de vorm van informele econo-
mie waarmee zij worden geconfronteerd, zwartwerk is dat specifieke maatregelen 
vereist, met name wat preventie en bestraffing betreft.
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3.2.2.3. Juridisch en politiek kader (artikel 8-13)
Artikel 8 bepaalt de richtsnoeren in die zin dat het de noodzaak aankaart om over 
te gaan tot een evaluatie en een correcte diagnose van de informaliteit (van zijn fac-
toren, zijn kenmerken, de oorzaken en de omstandigheden ervan). Deze bepaling 
hoort dan ook thuis in het gedeelte met betrekking tot het juridische en politieke 
kader. Deze bepaling beschrijft de doelstellingen van een dergelijke evaluatie, met 
name ondersteuning bij de uitwerking van een wetgeving en een (zo aangepast mo-
gelijk) beleid met het oog op het vergemakkelijken van de overgang naar de formele 
economie; kortom: door het fenomeen van de informele economie beter te begrij-
pen, wordt het mogelijk om relevantere wetten en een relevanter beleid op te stellen 
om de overgang naar de formele economie te vergemakkelijken.

De evaluatie en de correcte diagnose van de factoren, kenmerken en omstandig-
heden van de informele economie moeten voorafgaan aan de goedkeuring van een 
nationale wetgeving of andere maatregelen, de toepassing en de herziening ervan, 
om ervoor te zorgen dat alle categorieën werknemers en economische eenheden op 
de gepaste manier gedekt en beschermd worden (artikel 9).

Aangezien het de inclusie met zich brengt van een geïntegreerd beleidskader om 
de overgang naar de formele economie te vergemakkelijken in zowel de nationa-
le ontwikkelingsstrategieën als in armoedebestrijdingsstrategieën, hebben heel wat 
ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde Staten en de EU, geen nationale ont-
wikkelingsstrategie. Vanuit een streven naar een compromis en rekening houdend 
met het voorgaande, werd aan artikel 10 de term ‘desgevallend’ toegevoegd.

Artikel 11, a)-t) betreft de inhoud en de reikwijdte van de geïntegreerde beleidskaders 
die met name de volgende elementen betreffen:
a. artikel 11, a) betreft het stimuleren van duurzameontwikkelingsstrategieën, de uit-

roeiing van armoede en inclusieve groei, met als doel het belang te benadrukken 
van het verband tussen de aanbeveling en de uitwerking van de duurzameontwik-
kelingsdoelstellingen (SDG) voor na 2015;

b. het opstellen van een geschikt wettelijk en reglementair kader;
c. het stimuleren van een voor ondernemingen en investeringen geschikte omgeving;
d. de naleving, promotie en uitvoering van de fundamentele arbeidsprincipes en -rechten;
e. de organisatie en vertegenwoordiging van de werkgevers en de werknemers om 

het sociale overleg te stimuleren;
f. het stimuleren van gelijkheid en het uitroeien van alle vormen van discriminatie 

en geweld, met inbegrip van seksistisch geweld op de werkplaats. Discriminatie 
omvat niet noodzakelijk geweld en de samenleving moet maatregelen nemen om 
seksistisch geweld uit te roeien. Bovendien komt seksistisch geweld steeds vaker 
voor in de informele economie, waar de werknemers geen enkele juridische be-
scherming hebben, in het bijzonder de landbouwers, de straatverkopers en het 
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huishoudpersoneel. Behalve de negatieve invloed op de productiviteit heeft deze 
vorm van geweld ook menselijke, sociale en economische gevolgen. Het verlies aan 
wereldwijd bbp als gevolg van seksistisch geweld wordt op 3,7 procent geschat. 
Het vormt een bedreiging voor de gezondheid, het inkomen, de waardigheid en 
de participatie van de werknemers. Bovendien vormt het een belemmering voor 
de economische ontwikkeling, wat zich in een verlies van miljoenen arbeidsdagen 
vertaalt. De maatregelen om het seksistische geweld uit te roeien, zijn bekend en 
daarom was het aangewezen om net deze vorm van geweld in het ontwerp van 
aanbeveling te vermelden. Bovendien wordt in artikel 11, f ) geweld op het werk 
besproken, waaronder ook seksistisch geweld valt;

g. het stimuleren van ondernemerschap, van micro-ondernemingen en van kleine en 
middelgrote ondernemingen, boven op andere bedrijfsmodellen en vormen van eco-
nomische eenheden, zoals coöperatieven en andere eenheden uit de sociale en solidaire 
economie;

h. de levenslange toegang tot onderwijs en opleiding en tot de ontwikkeling van 
vaardigheden. We moeten benadrukken dat onder het geïntegreerde beleid ook 
het beleid inzake onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden moeten zijn 
opgenomen, dat de levenslange opleiding ondersteunt, dat beantwoordt aan de 
evolutie van de behoeften van de arbeidsmarkt en aan de nieuwe technologieën 
en dat verworven vaardigheden erkent, met name in het kader van informele leer-
systemen, waardoor de mogelijkheden voor een formele tewerkstelling toenemen;

i. de toegang tot financiële diensten, ook via een reglementair kader dat een inclu-
sieve financiële sector stimuleert;

j. toegang tot diensten aan ondernemingen;
k. toegang tot de markten;
l. toegang tot infrastructuren en technologieën;
m. het stimuleren van een sectorbeleid;
n. het opstellen van, als ze nog niet bestaan, socialebeschermingsvloeren en de uit-

breiding van de dekking van de sociale zekerheid; hier is samenhang met aanbe-
veling nr. 202 belangrijk;

o. het stimuleren van strategieën voor lokale ontwikkeling in landelijk en stedelijk 
gebied, met name de gereglementeerde toegang tot openbare ruimten en de ge-
reglementeerde toegang tot openbare natuurlijke bronnen met een overlevings-
doel. Waarover gaat het? Er is in de eerste plaats sprake van de reglementering 
van openbare ruimten ‘met het oog op hun gebruik’ en niet alleen over het 
reglementeren van de toegang tot die ruimten. Verder betreft het het reglemen-
teren van de toegang tot openbare natuurlijke bronnen, geen private. In punt o) 
wordt bovendien het gebruik van openbare ruimten als gewoonlijke werkplaats 
erkend, behalve het gebruik van openbare bronnen als overlevingsmiddel voor 
heel wat werknemers uit de informele economie. We moeten inderdaad een 
duidelijk onderscheid maken tussen de privébronnen en de openbare bronnen; 
al verschillen die begrippen wel van land tot land;
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p. een effectief beleid rond veiligheid en gezondheid op het werk;
q. een doeltreffende en effectieve arbeidsinspectie. Doeltreffende arbeidsinspecties 

zijn onmisbaar om de werknemers een veilige omgeving te kunnen bieden, en 
moeten dus in het geïntegreerde beleid worden opgenomen;

r. een zeker inkomen, met inbegrip van een gepast uitgewerkt beleid rond het 
minimumloon; het gaat niet alleen om het benaderen van een gegeven niveau 
voor het minimumloon, maar om de gehele maatregel voor het bepalen van 
minimumlonen;

s. de effectieve toegang tot justitie. Voor heel wat werknemers uit de informele 
economie, met name degenen die in de afgelegen gebieden wonen, is justitie niet 
haalbaar of betaalbaar. Het is nodig om bij de publieke opinie de bewustwording 
en het begrip van de wetgeving te bevorderen en in bepaalde landen om mecha-
nismen voor het oplossen van conflicten in te voeren;

t. internationale samenwerkingsmechanismen. Hier wordt het belang van inter-
nationale samenwerking, regionale samenwerking en de samenwerking tussen 
landen onderling benadrukt.

Artikel 12 verduidelijkt hoofdzakelijk dat de actie op dit gebied bevoegdheidsover-
schrijdend moet werken en de invoering van gecoördineerde en geïntegreerde stra-
tegieën vergt de samenwerking van meerdere overheden en instellingen (douane, be-
lastingdienst, ...). Dat is essentieel om de drie onderling afhankelijke doelstellingen 
van het ontwerp van aanbeveling te bereiken: de overgang naar de formele economie 
gemakkelijker maken; de creatie van jobs binnen de formele economie bevorderen; 
informaliseringsprocessen voorkomen.

Artikel 13. In deze bepaling wordt benadrukt dat grondbezit en eigendomsrecht 
essentieel zijn voor de overgang naar de formele economie en om het ontwerp van 
aanbeveling tot een goed einde te brengen. Het eigendomsrecht en het grondbezit 
zijn fundamentele rechten voor de economische eenheden en de werknemers in de 
informele economie58.

3.2.2.4. Tewerkstellingsbeleid (artikel 14-15)
Artikel 14. De IAO doet aanbevelingen in verband met het tewerkstellingsbeleid en 
dergelijke in het vierde deel, waar ze de lidstaten aanmaant om kwaliteitsvolle jobs 
binnen de formele economie te creëren. Het gaat om richting geven om de jobcrea-
tie binnen de formele economie te stimuleren en om de overgang van de informele 
naar de formele economie te vergemakkelijken. De conclusies van 2014 betreffende 
de tweede recurrente bespreking over de werkgelegenheid verwijzen naar de resolu-

(58) Uitgaand van de vaststelling dat kleine ondernemingen en kleine ondernemers vaak niet over kapitaal 
beschikken, maar dat velen wel eigendommen hebben die een kostbare troef kunnen vormen.
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tie en naar de conclusies over de tewerkstellingscrisis bij jongeren, die tijdens haar 
101ste zitting door de conferentie werden goedgekeurd (2012), en naar de resolutie 
en de conclusies over het stimuleren van duurzame ondernemingen goedgekeurd 
door de conferentie op haar 96ste zitting (2007).

In artikel 15 wordt de behoefte aan een praktische oriëntatie uitgedrukt en wordt 
vooropgesteld dat de leden op basis van drieledige raadplegingen, zouden moeten 
zorgen voor de uitvoering van een algemeen kader voor het werkgelegenheidsbeleid 
dat de volgende elementen zou kunnen omvatten:
 § een macro-economisch beleid ten gunste van de werkgelegenheid dat de globale 

vraag ondersteunt, productieve investeringen en structurele veranderingen59, sti-
muleren de oprichting van duurzame ondernemingen, ondersteunen het onder-
nemersvertrouwen en werken ongelijkheid weg;

 § een handelsbeleid, industrieel beleid, fiscaal beleid, sectorbeleid en een beleid met be-
trekking tot de eigen infrastructuur om de werkgelegenheid te stimuleren, de produc-
tiviteit te verbeteren en de processen van structurele verandering te vergemakkelijken;

 § een ondernemingsbeleid dat duurzaam ondernemen stimuleert, in het bijzonder 
de voorwaarden voor een gunstige omgeving, rekening houdend met de resolutie 
en de conclusies betreffende het stimuleren van duurzaam ondernemen, aange-
nomen door de Internationale Arbeidsconferentie op haar 96ste zitting (2007), 
met inbegrip van steun aan micro-ondernemingen en kleine en middelgrote on-
dernemingen en aan het ondernemerschap, belalve de goed uitgewerkte, trans-
parante en goed verspreide reglementeringen om de overgang naar de formele 
economie en naar loyale concurrentie te vergemakkelijken. Het gaat hier om 
het expliciet aanduiden van actoren die deelnemen aan de verwezenlijking van 
de overgang van de informele economie naar de formele economie en om het 
erkennen van de aspecten van die overgang die met ontwikkeling samengaan;

 § een beleid en arbeidsmarktinstellingen die de gezinnen met een laag inkomen 
willen helpen om uit de armoede te geraken en toegang te krijgen tot een zelf 
gekozen arbeidsplaats, zoals een gepast60 loonbeleid rond met name minimum-
lonen, programma’s voor sociale bescherming, met inbegrip van financiële toela-
gen, openbare tewerkstellingsprogramma’s en werkgaranties, en tewerkstellings-
diensten die de personen in de informele economie vaker en beter bereiken;

(59) Het begrip ‘structurele veranderingen’ mag niet worden verward met ‘structurele aanpassingen’. Dit begrip 
wordt duidelijk uitgelegd in het basisdocument voor de recurrente bespreking die plaatsvond op de conferentie 
in 2014 en in de conclusies van die bespreking (IAB, Des politiques de l’emploi pour une reprise et un développe-
ment durables, Rapport VI, en Rapport de la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi ; Compte rendu 
provisoire, nr. 12 (Rev.), Internationale Arbeidsconferentie 103de zitting, Genève, 2014 ). Paragraaf 15 van het 
ontwerp van aanbeveling steunt op die conclusies.
(60) De verwijzing naar het loonbeleid, met name rond de minimumlonen, stemt overeen met de resolutie en 
de conclusies over de tweede recurrente bespreking over de werkgelegenheid die de conferentie in 2014 aannam. 
Ze stemt ook overeen met de bepaling in verband met het ‘beleid en de arbeidsmarktinstellingen’ die in deze 
resolutie voorkomt.
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 § een migratiebeleid voor arbeidskrachten dat rekening houdt met de behoeften 
op de arbeidsmarkt en waardig werk en respect voor de rechten van de werkende 
migranten stimuleert; de doelstelling is zorgen voor een concrete follow-up van 
de richtlijnen uit deel II volgens welke bij de overgang van de informele econo-
mie naar de formele economie bijzondere aandacht naar migranten en kwetsbare 
werknemers moet uitgaan. Bovendien zijn werkende migranten in de informele 
economie oververtegenwoordigd. Door de rechten van migranten niet te respec-
teren, lopen we het risico op een verlaging van de normen voor alle werknemers 
en alle economische eenheden, zowel in de informele als in de formele economie. 
Het is zeer belangrijk dat het regeringsbeleid rekening houdt met de werkende 
migranten.

 § beleid inzake onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden, dat de levenslange 
opleiding ondersteunt, beantwoordt aan de evolutie van de behoeften van de ar-
beidsmarkt en aan de nieuwe technologieën en verworven vaardigheden erkent, 
met name in het kader van informele leersystemen, waardoor de mogelijkheden 
voor een formele tewerkstelling toenemen. De EU-lidstaten hebben op dit vlak 
een beleid ingevoerd dat met name gericht is op de strijd tegen langdurige werk-
loosheid.

 § globale activeringsmaatregelen om de overgang van school naar werk voor jon-
geren te vergemakkelijken, in het bijzonder voor kwetsbare jongeren, zoals jon-
gerengarantieprogramma’s die toegang geven tot opleiding en een langdurige, 
productieve tewerkstelling;

 § maatregelen om de overgang van werkloosheid of inactiviteit naar werk te bevorderen, 
in het bijzonder voor langdurig werklozen, vrouwen en andere kansarme groepen;

 § relevante, toegankelijke en actuele informatiesystemen voor de arbeidsmarkt. 
Hier moeten we het belang benadrukken van de toegang tot informatiesystemen 
op de arbeidsmarkt.

3.2.2.5. Rechten en sociale bescherming (artikel 16-21)
Deel V behandelt de rechten, en met name de individuele houders van rechten. 
Zo behandelt deel V het belang van de naleving van de rechten van werknemers 
op waardig werk voor werknemers in de informele economie, de naleving van de 
fundamentele arbeidsrechten – m.a.w. (vrijheid van vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen; verbod op gedwongen arbeid; afschaffing van kin-
derarbeid; bannen van elke discriminatie in verband met tewerkstelling en beroep 
(artikel 16) – de lidstaten moeten dringend maatregelen goedkeuren om gevaarlijke 
arbeidsomstandigheden aan te pakken en om gezondheid en veiligheid op het werk 
te stimuleren (artikel 17). Tijdens de werkzaamheden op de conferentie in 2014 
werd overeengekomen dat een dringende en onmiddellijke reactie over dat onder-
werp nodig was, in de wetenschap dat andere maatregelen voor sociale bescherming 
stelselmatig kunnen worden aangekaart.
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De volgende bepalingen steunen op aanbeveling nr. 202 met het oog op het leggen 
van socialebeschermingsvloeren61. Om te beginnen benadrukt artikel 18 het belang 
en de noodzaak van een uitbreiding van de sociale bescherming tijdens de fase waar-
in naar de formele economie wordt overgegaan, behalve waardige arbeidsomstandig-
heden, bescherming van het moederschap en een minimumloon dat rekening houdt 
met de behoeften van de werknemers en relevante factoren in rekening neemt, met 
name de levensduurte en het algemene niveau van de lonen in het land. Dit artikel 
mag echter niet worden geïnterpreteerd als een stimulans voor de invoering van één 
enkel minimumloon op nationaal niveau.

In artikel 19 is opgenomen dat de Leden, wanneer er binnen hun socialebescher-
mingssystemen socialebeschermingsvloeren worden gelegd, ze bijzondere aandacht 
moeten besteden aan de behoeften en de situatie van de personen die in de informe-
le economie werken, en hun gezin.

In artikel 20 is, in het kader van de overgang naar de formele economie, een gelei-
delijke uitbreiding opgenomen van de dekking door de sociale zekerheid van de 
personen die in de informele economie werken en, indien nodig, een aanpassing 
van de administratieve procedures, de uitkeringen en de bijdragen, daarbij rekening 
houdend met de draagkracht van deze personen. De term ‘draagkracht’ verwijst naar 
‘personen’ die werken in de informele economie,  en niet naar de lidstaten. De socia-
le zekerheid is slechts één deel van het socialebeschermingssysteem. In het kader van 
een bijdragesysteem moeten de werknemers en de werkgevers van de economische 
eenheden daadwerkelijk bijdragen betalen. De regeringen moeten eveneens tussen-
komen in het bijdragesysteem, bijvoorbeeld voor de zeer arme werknemers.

Artikel 21 benadrukt de noodzaak voor de lidstaten om kinderopvang en bijstand 
aan personen te stimuleren. Die diensten moeten financieel haalbaar en vlot toegan-
kelijk zijn. Ze dragen immers bij tot de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op 
het vlak van het ondernemerschap en tewerkstellingsmogelijkheden en maken de 
overgang naar de formele economie mogelijk.

3.2.2.6. Stimuleringsmaatregelen, conformiteit en implementatie (artikel 22-30)
Artikel 22 is in het bijzonder relevant voor de EU-lidstaten, aangezien er de maatre-
gelen (sancties en preventieve maatregelen) in zijn opgenomen die de EU-lidstaten 
zouden kunnen invoeren in de strijd tegen zwartwerk, die een van de uitingen van 
de informele economie vormt. Zo stelt artikel 22 dat “de leden gepaste maatregelen 

(61) We benadrukken dat aanbeveling nr. 202 de socialebeschermingsvloeren omvat binnen de uitbreiding van 
de strategieën voor sociale bescherming, maar dat niet alle leden deze aanbeveling zullen volgen. In de praktijk 
hebben de meeste ontwikkelingslanden met socialebeschermingsmechanismen nog steeds geen socialebescher-
mingsvloeren gelegd.
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zouden moeten nemen, met name een combinatie van preventieve maatregelen, de toe-
passing van de wet en doeltreffende sancties, om belastingontduiking, het niet betalen van 
sociale bijdragen en de ontwijking van o.m. de sociale wetgeving, de arbeidswetgeving 
en andere wetten aan te pakken. Alle stimulansen moeten tot doel hebben de effectie-
ve overgang van de informele economie naar de formele economie te gelegener tijd te 
vergemakkelijken”. We moeten daaruit begrijpen dat de leden gepaste maatregelen 
zouden moeten nemen, met name een combinatie van preventieve maatregelen, de 
toepassing van de wet en doeltreffende sancties, om belastingontduiking, het niet 
betalen van sociale bijdragen en de ontwijking van o.m. de sociale wetgeving, de 
arbeidswetgeving en andere wetten aan te pakken. Alle stimulansen moeten tot doel 
hebben de effectieve overgang van de informele economie naar de formele economie 
te gelegener tijd te vergemakkelijken.

In artikel 23 worden de maatregelen behandeld met het oog op het wegnemen van 
obstakels voor de overgang naar de formele economie en het nemen van maatregelen 
om de strijd tegen de corruptie en het goede bestuur te stimuleren. Daarbij moeten 
obstakels voor de toepassing van de wetgeving worden weggewerkt. Het is niet de 
bedoeling dat de overeenstemming met de wet afneemt.

In artikel 24 wordt het voordeel besproken van de overgang naar de formele eco-
nomie en de stimulerende maatregelen die dat proces kunnen vergemakkelijken. 
Een aantal van die maatregelen zijn een betere toegang tot diensten voor onderne-
mingen, tot financiering, tot infrastructuur, tot de markten, tot technologieën, tot 
opleidings- en vervolmakingsprogramma’s en tot eigendomsrechten.

Artikel 25 behandelt specifiek de overgang naar de formele economie van de zeer 
kleine en kleine economische eenheden en de aangepaste maatregelen die daartoe 
moeten worden overwogen.

Artikel 26 biedt een overzicht van de mechanismen om tot overeenstemming met 
het wettelijke kader te komen,  en artikel 27 belicht de belangrijke rol die de arbeids-
inspectie in dat kader speelt. Artikel 27 behandelt de controle van de werkplaats en 
vertoont daarmee overeenstemming met de verdragen van de IAO in verband met 
de arbeidsinspectie, met name verdrag nr. 81. Zo luidt artikel 2, paragraaf 1 van het 
verdrag (nr. 81) betreffende de arbeidsinspectie, 1947: “Het systeem voor de arbeids-
inspectie in industriële bedrijven is van toepassing op alle bedrijven waar de arbeidsin-
specteurs de toepassing moeten verzekeren van de wettelijke bepalingen betreffende de ar-
beidsomstandigheden en de bescherming van de werknemers bij de uitoefening van hun 
beroep.” De arbeidsinspectie heeft dus betrekking op de werkplaats met het oog op 
de bescherming van de werknemers. In artikel 27 wordt de noodzaak aangekaart om 
het actieterrein van de arbeidsinspectie naar de informele economie uit te breiden.
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Artikel 28 behandelt de effectieve terbeschikkingstelling van informatie en onder-
steuning om de overeenstemming met het wettelijke kader te verzekeren.

Artikel 29 wijst op het belang van het waarmaken van de rechten van de werknemer 
uit de informele economie door de invoering van doeltreffende en toegankelijke 
procedures om klacht in te dienen en beroep aan te tekenen.

Artikel 30 ten slotte benadrukt het belang van gepaste administratieve, burgerrech-
telijke of strafrechtelijke sancties en de strikte toepassing ervan bij de overgang van 
de informele naar de formele economie.

3.2.2.7. Vrijheid van vereniging, sociaal overleg en rol van de werkgevers- en werk-
nemersorganisaties (artikel 31-35)
De artikels 31-35 handelen over het fundamentele recht met betrekking tot de vrij-
heid van vereniging, over het sociaal overleg en over de rol van werkgevers- en werk-
nemersorganisaties in het kader van de overgang van de informele economie naar 
de formele economie.

3.2.2.8. Inzameling van gegevens en follow-up (artikel 36-37)
Algemeen belicht dit deel van de aanbeveling het belang van het regelmatig inzame-
len van gegevens over de aard, de omvang en de evolutie van de informele economie 
om zo tot een beter beleid te komen om de overgang naar de formele economie te 
vergemakkelijken, waarbij erop moet worden gelet dat dat beleid nationaal en in-
ternationaal tot stand komt en zo doeltreffend mogelijk wordt gevolgd. Er worden 
ook richtlijnen gegeven voor de leden die de concepten, de definities en de methode 
opstellen of corrigeren, daarbij verwijzend naar de zeventiende Internationale Con-
ferentie van Arbeidsstatistici (2003).

3.2.2.9. Uitvoering (artikel 38-42)
De lidstaten moeten worden aangespoord om de aanbeveling uit te voeren door de 
noodzaak te benadrukken van overleg met de meest representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties binnen hun grenzen, in overeenstemming met de nationale 
praktijk en met de vertegenwoordigers van representatieve organisaties waarvan de 
leden werknemers en economische eenheden uit de informele economie zijn. Die 
uitvoering kan met name steunen op de nationale wetgeving, collectieve overeen-
komsten, beleid en programma’s, ....

De lidstaten moeten ook regelmatig opnieuw de doeltreffendheid bestuderen van 
hun beleid en hun maatregelen om de overgang naar de formele economie te verge-
makkelijken, in overleg met de meest representatieve organisaties van werkgevers en 
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werknemers die, in overeenstemming met de nationale praktijk, vertegenwoordigers 
in hun rangen zouden moeten hebben van representatieve organisaties waarvan de 
leden werknemers en economische eenheden uit de informele economie zijn.

Artikel 42 verwijst naar een bijlage waarin de relevantste instrumenten van de IAO 
zijn opgenomen die aan de doelstelling van de aanbeveling beantwoorden.

4. CONCLUSIE 

Aanbeveling nr. 204 betreffende de overgang van de informele economie naar de 
formele economie vormt een fundamenteel instrument, aangezien ze feitelijk de 
eerste internationale arbeidsnorm aller tijden is die specifiek gericht is op de bestrij-
ding van de informele economie. Bovendien werd deze aanbeveling goedgekeurd 
met 484 stemmen en kreeg ze bijzondere steun van de drieledige opdrachtgevers 
van de IAO.

Met deze bijdrage willen wij de lezer een gedetailleerde analyse van de aanbeveling 
bieden. Het universele karakter van de door de IAO aangenomen instrumenten, in 
het bijzonder de aanbevelingen die geen juridisch bindende instrumenten zijn, maar 
eerder een politieke reikwijdte of karakter hebben en voor een globaal en coherent 
kader zorgen waarop de lidstaten kunnen terugvallen om hun eigen beleid inzake 
de door de aanbeveling behandelde materie te bepalen, maakt het voor de niet-in-
gewijde lezer moeilijk om de inhoud van de genoemde aanbevelingen te begrijpen. 

Aanbeveling nr. 204 stelt strategieën en praktische keuzes voor voor het beleid en de 
maatregelen die de overgang van de informele economie naar de formele economie 
kunnen vergemakkelijken. De grootste verdienste van deze aanbeveling is dat zij een 
internationaal kader schept waarop de lidstaten kunnen steunen om de overgang 
naar de formele economie te begrijpen en aan te gaan.

Een van de positieve veranderingen voor werknemers die betrokken zijn bij de 
overgang van de informele economie naar de formele economie, is dat zij toegang 
krijgen tot sociale bescherming. Heel wat goede praktijken zijn nu beschikbaar om  
aparte categorieën werknemers te dekken, zoals zelfstandigen, thuiswerkers en huis-
houdpersoneel.

De aanbeveling is universeel: dat blijkt uit haar toepassingsgebied, met name om-
dat ze de informele economie in haar verschillende verschijningsvormen wil be-
vatten, waaronder zwartwerk, die in de EU-lidstaten de meest verspreide vorm is. 
Bovendien is de aanbeveling coherent: nadat de doelstellingen en een definitie zijn 
gegeven, worden de bevoegdheidsoverschrijdende richtlijnen opgesomd die moe-
ten worden opgenomen in het geïntegreerde beleid, het werkgelegenheidsbeleid, 
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de rechten en de sociale bescherming. De lidstaten beschouwen zwartwerk als een 
kwestie van overeenstemming met het wettelijke kader. In de aanbeveling zijn ook 
oplossingen opgenomen om obstakels die de overgang naar de formele economie 
belemmeren, met stimulerende maatregelen weg te nemen. Ten slotte wensten de le-
den niet alleen de uitvoering van deze aanbeveling, maar ook een controle ervan via 
een doeltreffend inspectiesysteem dat ook geldt voor de werknemers in de informele 
economie, en een opvolgingsmechanisme via relevante statistieken.

Het zwakke punt van de aanbeveling is het voorwerp ervan, namelijk de informele 
economie; dat fenomeen is bij gebrek aan betrouwbare statistische gegevens onvol-
doende beschreven. Een andere moeilijkheid heeft te maken met het gebruik van 
bepaalde erbij aanleunende concepten, zoals belastingontduiking en zwartwerk. In 
België verwijst het begrip immers eerder naar zwartwerk, waar de economische acti-
viteiten zich uitdrukkelijk buiten en tegen de wetgeving in afspelen62.

De Belgische regering is in staat om aanbeveling nr. 204 uit te voeren in die zin dat 
de geldende wetgeving reeds in overeenstemming is met de inhoud van de genoem-
de aanbeveling. Zo biedt de sinds 1 juli 2010 geldende strafwet een geïntegreerde 
en evenwichtige benadering, met name wat de mensenrechten in de aanpak van 
sociale fraude betreft. Het socialestrafwetboek biedt ook een reeks strafrechtelijke 
en administratieve sancties naargelang van de ernst van de aanklacht, waarmee het 
de invoering mogelijk maakt van een beleid dat tegelijk ontradend en bestraffend 
werkt. Bij de stimulerende maatregelen zien we het systeem van de verplichte Di-
mona-aangifte, waarmee een legalisering van de arbeidsrelatie hand in hand gaat 
met een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor werkgevers en sociaal 
verzekerden. Verder nam de regering onlangs maatregelen voor de vermindering 
van de socialezekerheidsbijdragen en bepaalde specifieke maatregelen voor bepaal-
de sectoren die gevoelig zijn voor sociale fraude, zoals de horeca; die stimulerende 
maatregelen moeten werkgevers ontraden om zwartwerkers in te zetten en zo een 
eerlijke en rechtvaardige concurrentie tussen alle ondernemingen mogelijk maken.

(Vertaling)

(62) Advies nr. 1.880 van de NAR van 17 december 2013, p. 6 – http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1880.pdf.
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Na het positieve resultaat van het referendum over de uittreding van het Verenigd 
Koninkrijk (VK) uit de EU, de Brexit, dat op 23 juni 2016 werd gehouden, trachten 
de Europese leiders opnieuw een debat op gang te brengen over de toekomst van 
de Europese Unie en niet meer alleen over de verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie. De stemming had onmiddellijke institutionele gevolgen voor het 
VK nadat premier David Cameron het nieuws bekend had gemaakt. Op het niveau 
van de EU kan er niets worden ondernomen zolang het VK de procedure niet op 
gang brengt waarmee het VK de procedure kan opstarten om een lidstaat uit de EU 
te doen stappen.

De procedures van het Europees semester 2016 hebben geleid tot de formele goed-
keuring van de aanbevelingen per land tijdens de Raad Ecofin van juli 2016. Het de-
bat over de toekomst van Europa en de manier waarop de onderhandelingen moeten 
worden aangevat met het oog op de Brexit, kruisen elkaar onvermijdelijk en lijken als 
eerste resultaat te hebben dat het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag 
(in het Engels afgekort tot TTIP) opnieuw in vraag wordt gesteld. Deze vraagtekens 
die klaarblijkelijk bij het commerciële beleid van de EU worden geplaatst, slaan niet 
op de bekrachtiging van het akkoord dat werd gesloten tussen de EU en Canada 
(CETA). Hiervoor had een deskundige van de VN opgeroepen tot het behoud van 
de bekrachtiging door alle nationale parlementen van de EU. Terwijl de Commissie 
een overleg heeft gelanceerd over een Europese pijler van sociale rechten, is de vraag 
van de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
het voorwerp geweest van een debat, dat in april 2016 werd georganiseerd door de 
Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement.

Op het niveau van de internationale organisaties heeft de Internationale Arbeidsor-
ganisatie (IAO) haar bijdrage over de Europese pijler van sociale rechten gepubli-
ceerd. Het Onafhankelijk evaluatiebureau (in het Engels afgekort tot IEO) van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) laat zich in een studie die in juli 2016 werd 
gepubliceerd, kritisch uit over de manier waarop de instelling is opgetreden in het 
kader van de leningen die zijn toegekend aan de landen van de eurozone, en stelt 
grote vragen bij de behandeling die Griekenland te beurt viel.
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1. HET INSTITUTIONELE DEBAT: DE GEVOLGEN VAN DE BREXIT 

Op 23 juni 2016 hebben de Britse kiezers zich met 51,9% van de stemmen en 
een opkomst van 72% uitgesproken voor een uitstap uit de EU, de Brexit. Bij de 
wetgevende verkiezingen van mei 2015 bedroeg de opkomst slechts 40%. Na een 
campagne die het land diep heeft verdeeld en ondanks de luide alarmkreten van 
internationale instellingen zoals het IMF of de OESO als de stemming tot de Brexit 
zou leiden, heeft de deelname van de Britten een drempel overschreden die we al 25 
jaar niet meer gezien hadden. De dag na de stemming kondigde de Britse premier 
David Cameron zijn ontslag aan, dat hij op 13 juli 2016 aan de Koningin aanbood. 
Nog dezelfde dag volgde Theresa May, minister van binnenlandse zaken in de ont-
slagnemende regering, David Cameron op als eerste minister. Volgens Theresa May 
“betekent Brexit gewoon ... Brexit”. Op symbolisch vlak heeft de nieuwe Britse re-
gering op 20 juli 2016 haar beslissing kenbaar gemaakt om afstand te doen van het 
beurtelingse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat voorzien was 
van juli tot december 2017. Als antwoord daarop heeft de Raad van de EU op 26 
juli 2016 een beslissing goedgekeurd waarmee de kalender van de voorzitterschap-
pen van de Raad door de lidstaten tot 2030 herzien is. De oplossing bestaat erin de 
rotatievolgorde van de landen vanaf juli 2017 met zes maanden vooruit te schuiven. 
Estland zal de plaats van het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk innemen. 
De Raad van de EU heeft ook Kroatië aan de kalender toegevoegd, dat nog geen lid 
was op het ogenblik van de aanvankelijke beslissing die de periode van 2007 tot juni 
2020 bestrijkt. Het land zal het voorzitterschap van de EU in het eerste semester 
van 2020 op zich nemen. Volgens deze nieuwe kalender zal het volgende Belgische 
voorzitterschap van de Raad van de EU tijdens het eerste semester van 2024 vallen.

Op het niveau van de Europese Commissie verkondigde Jonathan Hill zijn ontslag 
vanaf 25 juni 2016 uit de functie van commissaris belast met financiële diensten. De 
voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft zijn voornemen 
kenbaar gemaakt om deze portefeuille over te dragen aan een van de vicevoorzitters, 
de Let Valdis Dombrovskis, die ook verantwoordelijk is voor de euro en de sociale 
dialoog. Na de aanstelling van Julian King, op dat ogenblik ambassadeur van het 
Verenigd Koninkrijk in Frankrijk, in de functie van Europees commissaris door Da-
vid Cameron op 8 juli 2016, heeft de voorzitter van de Europese Commissie op 2 
augustus 2016 laten weten dat hij hem de functie van Europees commissaris voor 
de Veiligheidsunie wenste toe te vertrouwen: “De commissaris voor de Veiligheids-
unie zal de uitvoering van de Europese veiligheidsagenda ondersteunen, die op 28 
april 2015 door de Commissie werd goedgekeurd”. Het Europese programma inzake 
veiligheid bevat grote maatregelen die de Commissie voorstelt voor de periode 2015-
2020, en is onderdeel van de “vernieuwde interne veiligheidsstrategie”, die op 16 juni 
2015 door de Raad werd goedgekeurd. Ten slotte werd, na afloop van de Europese 
Raad van 28 juni die werd georganiseerd met 28, de dag nadien een eerste informele 
bijeenkomst van de Europese Raad met 27 georganiseerd (Cf. hoofdstuk 3.2).

342
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Referenties:
Verklaring over het besluit van commissaris Lord Hill om ontslag te nemen uit de Eu-
ropese Commissie en over de overdracht van de portefeuille Financiële diensten aan 
vicevoorzitter Valdis Dombrovskis:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_nl.htm.
Besluit (EU) 2016/1316 van de Raad van 26 juli 2016 tot wijziging van Besluit 
2009/908/EU tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van 
de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en 
betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad, PB L 208, 
2 augustus 2016:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / N L / T X T / P D F / ? u r i = C E -
LEX:32016D1316&from=EN.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR 

2.1. EUROPEES SEMESTER 2016
De Europese Raad van 28 juni 2016 heeft alle aanbevelingen per land, die formeel 
door de Raad ECOFIN van 12 juli 2016 waren aanvaard, goedgekeurd en daarmee 
kon het Europees semester 2016 formeel worden afgesloten. Het dient eveneens ver-
meld dat de Europese Raad “de stand van zaken heeft opgemaakt van de vooruitgang 
die is geboekt in het kader van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd met het oog op 
de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie, inclusief het stappenplan voor de 
voltooiing van de bankunie”, en heeft gevraagd “dat de werken zouden worden verder-
gezet”. Een van de laatste evoluties is dat de Europese Raad “de aanbeveling over 
de totstandbrenging van nationale productiviteitsraden ter harte heeft genomen”. Deze 
ontwerpaanbeveling was uitgewerkt na afloop van een bijeenkomst van het Econo-
misch en Financieel Comité. De nationale productiviteitsraden worden geacht “de 
vooruitgang van de structurele hervormingen te bevorderen” en ervoor te zorgen dat 
“de aldus ingevoerde mechanismen zouden kunnen steunen op een brede toe-eigening 
op nationaal niveau”. In dezelfde gedachtegang heeft het Comité van permanente 
vertegenwoordigers (Coreper) op 28 april 2016, in naam van de Raad, zijn onder-
handelingspositie vastgelegd over een voorstel van verordening die een programma 
voor steun aan de structurele hervorming tot stand moet brengen om de lidstaten 
te helpen hervormingen door te voeren, die eind november 2015 door de Europese 
Commissie waren voorgesteld. Dit programma zou moeten worden ingevoerd voor 
de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2020 en over een financiële envelop-
pe van 142,8 miljoen EUR beschikken. De Commissie zal belast zijn met de tenuit-
voerlegging van het programma, dat zal steunen op de beste werkwijzen die worden 
beoordeeld in het kader van de technische bijstand die aan Cyprus en aan Grieken-
land wordt verleend. De Commissie zal eveneens belast zijn met het volgen van de 
tenuitvoerlegging van de acties die door het programma worden gefinancierd.
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Overeenkomstig het Stabiliteits- en groeipact heeft de Commissie het stabiliteits- 
programma geanalyseerd dat in het kader van het Europees semester is doorgestuurd 
door de autoriteiten van de lidstaten. Op basis van deze analyse waren de aanbe-
velingen per land gericht aan de Raad ECOFIN. De specifieke aanbeveling voor 
België en de aanbevelingen die gericht waren aan de andere landen van de EU, 
werden vervolgens goedgekeurd door de Raad ECOFIN van 12 juli 2016. De eerste 
aanbeveling betreft duidelijk de overheidsfinanciën. Zo wordt België in de eerste 
plaats aangeraden in de loop van de periode 2016-2017: “een jaarlijkse aanpassing 
van de begroting van minstens 0,6% van het bbp door te voeren richting de begrotings-
doelstelling op middellange termijn; de uitzonderlijke recepten te gebruiken om de daling 
van de verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp te versnellen; overeenstemming 
te bereiken over een herverdeling van de begrotingsdoelstellingen tussen de verschillende 
machtsniveaus, die uitvoerbaarheid zou hebben; het belastingstelsel te vereenvoudigen en 
de belastinguitgaven te schrappen die ontwrichtingen veroorzaken”.

De twee andere “aanbevelingen” hebben met name betrekking op de herziening 
van de wet betreffende het concurrentievermogen van 1996 en de capaciteit tot 
innoveren. België wordt aangeraden: “de wet van 1996 tot bevordering van de werk-
gelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen in overleg met 
sociale partners opnieuw te onderzoeken; erop toe te zien dat de lonen gelijke tred kunnen 
houden met de productiviteit; de doeltreffendheid van het beleid inzake de activering van 
de arbeidsmarkt te garanderen; verder te gaan op de weg van de hervormingen van het 
onderwijs en de beroepsopleiding en steun te verlenen aan opleiding en aan kansarme 
groepen, met name aan mensen met een migratieachtergrond” en “de capaciteit tot in-
noveren te stimuleren, met name door investeringen in kenniskapitaal aan te moedigen; 
de concurrentie in de sector diensten aan bedrijven en de detailhandelssector op te voeren 
door de ongerechtvaardigde beperkingen inzake exploitatie en vestiging weg te werken; 
en de strijd aan te binden met het tekort aan investeringen in transportinfrastructuren 
en in de energieproductiecapaciteit”.

Op Belgisch niveau zijn verscheidene instanties betrokken bij de voorbereiding van 
het stabiliteitsprogramma: de Hoge Raad van Financiën (HRF) en meer bepaald 
de Afdeling Financiering van de overheid, waarin adviezen en analyses/evaluaties 
worden geformuleerd. Het laatste advies in deze context dateert van juli 2016. Een 
andere instantie die op Belgisch niveau betrokken is, is het Overlegcomité waarin de 
eerste minister van de federale regering, de ministers-presidenten van de Gemeen-
schappen en Gewesten en de ministers van financiën en begroting van al deze enti-
teiten verenigd zijn. De verdeling van de doelstelling tussen de machtsniveaus moet 
worden goedgekeurd door een beslissing van het Overlegcomité (wat niet het geval 
was in 2015, noch in april 2016), het ogenblik waarop het Overlegcomité, net als in 
2015, alleen maar “akte heeft genomen” van het Stabiliteitsprogramma 2016-2019. 
Dat wil zeggen dat er geen formeel goedgekeurde doelstellingen per machtsniveau 
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voor 2016 bestaan. Het punt is nochtans opgenomen in het samenwerkingsakkoord 
van december 2013. Dat is belangrijk want in geval van een akkoord binnen het 
Overlegcomité vereist het samenwerkingsakkoord dat als de Afdeling Financiering 
van de overheid van de HRF een verschil vaststelt tussen de verwezenlijkingen en de 
begrotingsverbintenissen, er een automatisch correctiemechanisme in gang wordt 
gezet. Dat benadrukt het eerste verzoek aan België in het kader van het Europees 
semester.

Wat België betreft, heeft het Grondwettelijk Hof op 28 april 2016 een beroep tot 
vernietiging verworpen van de instrumenten voor bekrachtiging van het Verdrag 
inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 
(VSCB), van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale 
staat en de gefedereerde entiteiten en van het Vlaamse decreet van 21 maart 2014 
houdende goedkeuring van bovengenoemd akkoord. Toch stelt het Hof het volgen-
de vast: “B.8.7. Het Stabiliteitsverdrag voorziet niet enkel in een strak begrotingskader, 
het draagt ook bepaalde bevoegdheden op aan de instellingen van de Europese Unie, met 
name aan de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wan-
neer de wetgever instemt met een verdrag dat een dergelijke draagwijdte heeft, dient hij 
artikel 34 van de Grondwet te eerbiedigen. Krachtens die bepaling kan de uitoefening 
van bepaalde machten door een verdrag of door een wet aan volkenrechtelijke instellingen 
worden opgedragen. Weliswaar kunnen die instellingen vervolgens autonoom beslissen 
over de wijze waarop zij de opgedragen bevoegdheden uitoefenen, maar artikel 34 van de 
Grondwet kan niet worden geacht een veralgemeende vrijbrief te verlenen, noch aan de 
wetgever, wanneer hij zijn instemming verleent met het verdrag, noch aan de betrokken 
instellingen, wanneer zij de hun toegewezen bevoegdheden uitoefenen. In geen geval staat 
artikel 34 van de Grondwet toe dat op discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan 
de nationale identiteit die besloten ligt in de politieke en constitutionele basisstructuren 
of aan de kernwaarden van de bescherming die de Grondwet aan de rechtsonderhorigen 
verleent”. Door de beroepen tot nietigverklaring te verwerpen stelt het Hof vast dat 
dit hier niet het geval is.

Dit arrest lijkt te wijzen op een minder verzoenende houding in de toekomst, in 
een context waarin zelfs het Duitse Grondwettelijk Hof moest besluiten zich te 
scharen achter de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU in het kader van 
het programma “Outright Monetary Transactions” (OMT, rechtstreekse monetaire 
transacties) van de Europese Centrale Bank. Deze beslissing, die op 21 juni 2016 
werd genomen, valt in een context die gekenmerkt wordt door de uitspraken van de 
Duitse minister van financiën, Wolfgang Schäuble, volgens wie het monetaire beleid 
deels verantwoordelijk is voor de opkomst van de partij Alternatief voor Duitsland 
(in het Duits afgekort tot AfD). De partij, die in april 2013 werd opgericht door 
Hans-Olaf Henkel, de vroegere baas van de Duitse industriefederatie (BDI), keurt 
de euro onder zijn huidige vorm af en in een boek pleit Hans-Olaf Henkel voor de 
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totstandbrenging van een euro van het noorden en een euro van het zuiden. Sinds 
er in de partij een leidingwissel heeft plaatsgevonden, wist de politieke formatie 
verscheidene electorale successen te boeken op de rug van het gastvrije vluchtelin-
genbeleid waartoe bondskanselier Angela Merkel in augustus 2015 heeft beslist.

Referenties:
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vast-
stelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 
2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 
1305/2013, COM (2015) 701, 26 november 2015:
http: //eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:07971c53-d558-11e5-a4b5-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF.
Structurele hervormingen in de lidstaten: Raad bepaalt standpunt over steunpro-
gramma. 28 april 2016, persmededeling 214/116:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/04/28-structural-re-
forms/.
Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over de oprichting van nationale 
comités voor de productiviteit, 13 juni 2016:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2016-INIT/nl/pdf.
Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2016 over het nationale hervormingsprogram-
ma 2016 van België en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 
2016 van België, PB C 299, 18 augustus 2016. Alle aanbevelingen per land zijn te 
vinden op het volgende adres:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:299:FUL-
L&from=EN.
Advies, Analyse van de recente budgettaire evoluties. Hoge Raad van Financiën. Afde-
ling “Financieringsbehoeften van de overheid”. juli 2016:
http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/hrf_fin_advies_2016_07.pdf.
Arrest nr. 62/2016 van 28 april 2016, Belgische Grondwettelijk Hof:
http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-062n.pdf.
Constitutional Complaints and Organstreit Proceedings Against the OMT Programme 
of the European Central Bank Unsuccessful, Press Release No. 34/2016, 21 juni 2016:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2016/
bvg16-034.html.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN/TOEKOMST VAN DE EUROPESE UNIE

3.1. HOORZITTING VAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER DE TOETREDING VAN DE EUROPESE  
 UNIE TOT HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

In februari 2015 had het Belgische voorzitterschap van het Ministercomité van de 
Raad van Europa een Europese conferentie over de toekomst van de bescherming 
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van de sociale rechten in Europa georganiseerd. De weg die volgens het document 
van Brussel over de toekomst van de bescherming van de grondrechten moet wor-
den bewandeld, werd gevolgd door de organisatie in Turijn op 17 en 18 maart 2016 
van een interparlementaire conferentie over het Europees Sociaal Handvest en een 
Forum over de sociale rechten in Europa. Tijdens het Forum heeft de Belgische 
expert, Olivier de Schutter, een van de redacteurs van de Verklaring van Brussel 
en auteur van een studie die in januari 2016 over het Europees Sociaal Handvest 
werd gepubliceerd in het kader van de tenuitvoerlegging van het handvest van de 
grondrechten van de EU, nogmaals gehamerd op het belang van de toetreding van 
de Europese Unie tot het Europees Sociaal Handvest. Dat is niet de weg die de EU 
is ingeslagen sinds de lancering van een raadpleging op 8 maart 2016 over “een 
pijler van sociale rechten” die in de eerste plaats, maar niet uitsluitend de lidstaten 
van de EU moest betreffen. Tijdens het Forum van Turijn van 18 maart 2016 heeft 
de Griekse minister van werk, sociale zekerheid en sociale solidariteit het door Grie-
kenland herziene instrument tot bekrachtiging van het Sociaal Handvest ingediend.

De kwestie van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens was het voorwerp van een hoorzitting van het Europees 
Parlement op 20 april 2016. Daarop werd nagedacht over de mogelijke wegen na 
het advies 2/13 van het Hof van Justitie van de EU van 18 december 2014. In het 
kader van het debat over het in de EU houden van het Verenigd Koninkrijk werd de 
vraag van de afwijzing van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ge-
steld en verdedigd door minister van binnenlandse zaken Theresa May. Volgens haar 
stond dit los van de uitkomst van het referendum van 23 juni 2016. Dat was echter 
niet de optie van de parlementaire debatten. In het vooruitzicht van de afwijzing van 
de Conventie werd het voorstel van Michael Gove, toen minister van justitie, om 
een “British Bill of Rights” te definiëren, in april 2016 verworpen door het Comité 
over de Europese Unie van het Britse Hogerhuis.

In een ruimere context kwam de kwestie van de eerbiediging van de mensenrechten 
ook ter sprake in het kader van het handelsbeleid van de EU door de speciale rap-
porteur van de VN ter bevordering van een internationale democratische en billijke 
orde. Deze oproep komt er na de goedkeuring door het Waals parlement op 27 
april 2016 van een resolutie waarin de federale regering met name werd gevraagd 
“de mening van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) te vragen over de verenig-
baarheid van het akkoord met de Europese verdragen” en “er binnen de Raad voor 
te pleiten dat de CETA de hoedanigheid van een gemengd akkoord zou krijgen” 
en dus ter bekrachtiging zou worden voorgelegd aan de 28 nationale parlementen. 
In de resolutie wordt de Waalse regering ook gevraagd “de federale regering geen 
volledige bevoegdheden toe te kennen voor de ondertekening van de CETA tussen 
de Europese Unie en Canada”.
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Om vertragingen te vermijden die zouden kunnen leiden tot een parlementaire na-
tionale of subnationale niet-bekrachtiging, waren de Europese Commissie en acht 
Europese regeringen (Verenigd Koninkrijk, Finland, Spanje, Estland, Zweden, Por-
tugal, Litouwen en Cyprus) van mening dat de CETA de hoedanigheid van “niet 
gemengd” moest krijgen.
Enkele dagen voor de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 was de speciale rap-
porteur van de VN ter bevordering van een internationale democratische en billijke 
orde, Alfred de Zayas, de mening toegedaan dat elk plan van de Europese Unie dat 
erop gericht is de nationale parlementen te omzeilen om betwiste handelsakkoorden 
te laten goedkeuren, zou neerkomen op een schending van de humanitaire rechten 
en de internationale normen. Hij vindt dat, volgens de internationale teksten (het 
Internationaal Pact betreffende civiele en politieke rechten, het Internationaal Pact 
betreffende economische, sociale en culturele rechten, het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, het Europees Sociaal Handvest en de Amerikaanse conventie 
betreffende mensenrechten), “Handelsakkoorden, die in het geheim zijn voorbereid 
en onderhandeld zonder de belangrijke actoren zoals vakbonden, consumentenver-
enigingen, gezondheids- en milieuspecialisten evenals de parlementen, geen enkele 
legitimiteit hebben”. Hij is van mening dat “De bekrachtiging van de CETA- en PTCI- 
akkoorden (in het Engels afgekort tot TTIP) het startsignaal zouden geven voor een ‘koers 
naar beneden’ op het gebied van mensenrechten en de manoeuvreerruimte van de landen 
ernstig zou beperken. Dat druist in tegen de doelstellingen en principes van het handvest 
van de Verenigde Naties en zou een ernstig obstakel vormen voor het behalen van de 
doelstelling van een internationale democratische en billijke orde”.

Op 5 juli 2016 heeft de Europese Commissie officieel een voorstel ingediend bij de 
Raad van de Europese Unie met het oog op de ondertekening en de sluiting van de 
CETA. Na het “groene licht” van de Raad en de goedkeuring van het Europees Par-
lement kan het akkoord voorlopig worden toegepast. De Commissie heeft erkend 
dat dit akkoord een gemengd akkoord was en dat de volledige inwerkingtreding 
ervan ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan alle lidstaten overeenkomstig hun 
nationale bekrachtigingsprocedures. Parallel daarmee worden de onderhandelingen 
van het TTIP opnieuw in vraag gesteld op ministerieel niveau in Frankrijk en in 
Duitsland. De betrokken ministers van die landen hebben opgeroepen tot de stop-
zetting van de onderhandelingen. De organisatie van wetgevende en voorzittersver-
kiezingen in Duitsland en in Frankrijk in 2017 zou de politieke houdingen kunnen 
verklaren, ook al kan de sluiting van het akkoord over het TTIP duidelijk niet wor-
den overwogen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016.

Ook mogen we de impopulariteit van de handelsverdragen niet vergeten, die eind 
augustus 2016 heeft geleid tot de indiening van klachten die door 125.000 mensen 
werden ondertekend voor het Duits Grondwettelijk Hof tegen het handelsakkoord 
tussen de EU en Canada (CETA).
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Referenties:
The European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter 
of Fundamental Rights. Study for the AFCO Committee, Olivier De Schutter, ja-
nuari 2016:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_
STU(2016)536488_EN.pdf.
Accession to the European Convention on Human Rights (ECHR): stocktaking 
after the ECJ’s opinion and way forward. Commission des affaires constitutionnelles 
du Parlement européen, 20 april 2016:
h t tp : / /www.europar l . eu ropa . eu/commit t ee s / f r / a f co /event s .h tm-
l?id=20160420CHE00201.
UK must leave European convention on human rights, says Theresa May, The 
Guardian 25 april, 2016:
http://www.theguardian.com/politics/2016/apr/25/uk-must-leave-european-conven-
tion-on-human-rights-theresa-may-eu-referendum.
The UK, the EU and a British Bill of Rights, House of Lords, European Union Com-
mittee, ordered to be printed 26 April and published 9 May 2016:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/139/139.pdf.
Resolutie over het Algemeen economisch en handelsakkoord (accord économique et 
commercial global (AECG)), Waals parlement, 25 april 2016:
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/212_4.pdf.
EU/Trade agreements: UN rights expert warns against bypassing national parlia-
ments, 24 juni 2016:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?New-
sID=20174&LangID=E.
De Europese Commissie stelt de ondertekening en de sluiting voor van een handels- 
akkoord tussen de EU en Canada op 5 juli 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_nl.htm.

3.2. INFORMELE BIJEENKOMST VAN DE EUROPESE RAAD VAN 27
Op 29 juni hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders een informele bijeen-
komst gehouden om te debatteren over de politieke en praktische gevolgen van 
de “Brexit”. Volgens de voorzitter van de Europese Raad, “staat het vast dat er een 
element is dat duidelijk onder ons debat valt. De leiders zijn vastbesloten om verenigd te 
blijven en nauw met 27 samen te werken”. Bij deze gelegenheid hebben de Europese 
leiders van de 27 ook een debat over de toekomst van de Europese Unie op gang 
gebracht. Een vergadering van de 27 staatshoofden en regeringsleiders is vastgelegd 
voor 16 september 2016 in Bratislava om de discussies verder te zetten. De leiders 
hebben bevestigd dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie ordelijk moet gebeuren. Ze hebben ook gepreciseerd dat “er van geen enkele 
onderhandeling sprake zal zijn zolang het Verenigd Koninkrijk zijn voornemen tot 
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terugtrekking niet te kennen heeft gegeven”, anders gezegd zolang artikel 50 van het 
Verdrag over de werking van de Europese Unie (VWEU) niet geactiveerd is.

Referentie:
Informele bijeenkomst van de 27 staatshoofden en regeringsleiders. Verklaring. 29 
juni 2016:
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / n l / m e e t i n g s / e u r o p e a n - c o u n -
cil/2016/06/29-27MS-informal-meeting-statement/.

4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

4.1. DETACHERING VAN WERKNEMERS: BEHOUD VAN HET VOORSTEL NA DE “GELE KAART”  
 VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN

Op 8 maart 2016 had de Europese Commissie een “gerichte” herziening van de 
regels omtrent de detachering van werknemers voorgesteld. De uiterste datum voor 
de controle van het subsidiariteitsbeginsel was vastgelegd op 10 mei 2016. Op die 
datum hebben de nationale parlementen van elf lidstaten van de EU (Bulgarije, 
Denemarken, Kroatië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechische 
Republiek, Roemenië, Slowakije) de ontwerprichtlijn verworpen wegens niet-na-
leving van het subsidiariteitsbeginsel, namelijk de procedure van de gele kaart die 
voorzien is door het Verdrag van Lissabon om de Europese Commissie te vragen een 
wetvoorstel opnieuw te onderzoeken. Op 20 juli 2016 heeft de Europese Commis-
sie laten weten dat haar voorstel strookte met het subsidiariteitsbeginsel en dat ze 
erbij zou blijven.

Referenties:
Evaluatie van de nationale parlementen:
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do?appL-
ng=NL#dossier-COD20160070.
Detachering van werknemers: de Commissie bespreekt de bezorgdheden van de 
nationale parlementen, IP 16/2546, 20 juli 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_nl.htm.
Mededeling van de Commissie betreffende het voorstel voor een richtlijn tot wijzi-
ging van de terbeschikkingstellingsrichtlijn wat het subsidiariteitsbeginsel overeen-
komstig Protocol nr. 2 betreft, COM (2016) 505, 20 juli 2016:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016D-
C0505&from=DE.
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5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

5.1. BIJDRAGE VAN DE IAO TOT DE “EUROPESE PIJLER” VAN SOCIALE RECHTEN
Volgens de IAO, die de sociale en arbeidsprestaties van de lidstaten op de eerste 
plaats zet, biedt de Europese pijler van sociale rechten de gelegenheid om een even-
wichtiger “regeringskader” van de EU op te stellen.

Referentie:
Building a social pillar for European convergence, IAO, Studies on growth with 
equity – Summary (Een sociale pijler om de Europese sociale convergentie te verdie-
pen, IAO, Studies over groei en billijkheid – samenvatting), juni 2016:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_488466.pdf.

5.2. ECONOMISCHE STUDIES VAN DE OESO: EUROZONE 2016
Volgens twee Studies van de OESO die gewijd zijn aan de EU en de eurozone, 
zouden de landen die budgettaire manoeuvreerruimte hebben, de groei moeten sti-
muleren door overheidsuitgaven. De organisatie zegt dat “na de sterke inkrimping 
van de overheidsinvesteringen die gevolgd is op de wereldwijde financiële crisis, de 
aanbevelingen die in de Studies geformuleerd zijn, in de richting gaan van het op-
voeren van de overheidssteun aan essentiële investeringsprojecten”.

Referentie:
Economic Surveys of the European Union and Euro Area 2016 (Economische studies 
over de EU en de Eurozone 2016, OESO-edities, Parijs, juni 2016:
http://www.oecd.org/economy/economic-survey-european-union-and-euro-area.htm.

5.3. EEN EXTERN EVALUATIECOMITE VAN HET IMF ERKENT FOUTEN VOOR GRIEKENLAND
Het Onafhankelijk evaluatiebureau (in het Engels afgekort tot IEO) van het Interna-
tionaal Monetair Fonds (IMF) heeft de rol van de internationale financiële instelling 
in Griekenland, Ierland en Portugal onderzocht. De internationale financiële instel-
ling wordt ervan beschuldigd Griekenland in 2010 voor het faillissement te hebben 
behoed en daarbij, onder druk van de Europeanen, zijn eigen regels met voeten te 
hebben getreden. “Zonder te oordelen over de verdienste van de definitieve beslissing heb-
ben zwakke punten in het besluitvormingsproces de idee doen ontstaan dat het IMF Euro-
pa anders behandelde”, verzekert het IEO na een interne audit op 8 juli 2016.

Referentie:
Independent Evaluation Office, The IMF and the Crises in Greece, Ireland and Portugal, 
juli 2016:
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/EAC__REPORT%20v5.PDF;
http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation267.aspx.

(Vertaling)
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