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 INLEIDING

Beleidsmakers en onderzoekers hebben verschillende pistes voorgesteld om werk 
financieel aantrekkelijker te maken, o.a. om mensen met een laag verdienpotentieel te 
ondersteunen bij het vinden van een job. Vooral werkgerelateerde voordelen worden 
naar voren geschoven als een manier om het netto-inkomen te verhogen zonder de 
bruto-inkomens en de loonkosten voor de werkgever te doen stijgen. Andere pistes 
zijn een verhoging van het minimumloon of een verlaging van de loonkosten voor de 
werkgever door middel van loonsubsidies (Immervoll en Pearson, 2009). In dit artikel 
richten we ons op werkgerelateerde voordelen (WGV), en meer specifiek op de vraag 
in welke mate het design ervan werkprikkels kan verhogen en armoede bestrijden. 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (2011) 
definieert WGV als “permanent work-contingent tax credits, tax allowances, or equivalent 
work-contingent benefit schemes designed with the dual purpose of alleviating in-work 
poverty and increasing work incentives for low-income workers” (OECD, 2011). Het 
Verenigd Koninkrijk (Family Income Supplement, 1971) en de Verenigde Staten 
(Earned Income Tax Credit, 1975) waren de eerste twee landen om dit soort beleid 
in te voeren. Verschillende Europese landen volgden in de afgelopen decennia hun 
voorbeeld (zie bv. Kenworthy, 2019; OECD, 2010). Zo heeft België het systeem van de 
werkbonus, dat startte in 2000 als een bescheiden vermindering van sociale bijdragen 
voor werknemers met een laag loon, en dat de afgelopen jaren werd uitgebreid.

De mate waarin WGV effectief werkprikkels kunnen verhogen en armoede 
verminderen hangt af van veel factoren, namelijk de omvang en het design van 
het voordeel, evenals de ruimere context. Deze ruimere context verwijst naar het 
belasting- en uitkeringsstelsel als geheel, naar de aanwezigheid en het niveau van een 
minimumloon, naar het bestaan en de omvang van voorzieningen voor kinderopvang, 
naar de verdeling van inkomens en lonen, kenmerken van de arbeidsmarkt (o.a. het 

(1) Dit artikel is een herwerkte versie van Vandelannoote, D. en Verbist, G., The design of in-work benefits: 
how to boost employment and combat poverty in Belgium?, in B. Cantillon, T. Goedemé en J. Hills (eds.), 
Decent Incomes for all. Improving Policies in Europe, Oxford, Oxford University Press, pp. 383-416, 2018. 
We danken Bea Cantillon, Francesco Figari, Joris Ghysels en Tim Goedemé en de leden van het ImPRovE-
project voor commentaren en suggesties. Dit onderzoek werd gesteund door het ImPRovE-project (Europese 
Commissie, FP7 SSH.2011.2.1-2/290613) en door EMPOV (BELSPO, Contract BR/TA/00/045).
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beperkte aanbod van kwalitatieve jobs voor laagopgeleiden), enz. De meeste studies 
hebben de Angelsaksische voorbeelden onderzocht. In dit artikel spitsen we ons toe 
op België. We gebruiken een microsimulatiemodel om de bestaande werkbonus te 
vervangen door een hypothetisch alternatief. We voeren dit alternatief stapsgewijs 
in, d.w.z. eerst een vast bedrag voor iedere werkende, dan een inkomensgrens, 
enz. Het betreft dus gestileerde wijzigingen in het design. Aldus gaan we na welke 
designkenmerken van WGV ervoor zorgen dat de maatregel werkt in termen van 
tewerkstelling en armoedebestrijding. Uit onze analyse blijkt dat het design van groot 
belang is, evenals het totale budget dat wordt ingezet. Bovendien lijkt het niet evident 
om de beide doelstellingen (m.n. het versterken van financiële werkprikkels en het 
verminderen van armoede) samen te bereiken.

Het artikel begint met een literatuuroverzicht en identificeert de meest relevante 
designkenmerken van WGV. Vervolgens beschrijven we de data en methodologie. De 
resultaten worden weergegeven in sectie 4. De laatste sectie besluit.

1. HET EFFECT VAN WGV OP ARMOEDE EN WERK: WAT ZEGT DE LITERATUUR?

De afgelopen decennia hebben WGV meer aandacht gekregen van zowel beleidsmakers 
als onderzoekers in OESO-landen. De belangrijkste doelstellingen zijn (1) het verhogen 
van tewerkstelling door extra financiële voordelen te creëren om een (laagbetaalde) 
baan aan te nemen of om aan de slag te blijven, en (2) het inkomen te verhogen van 
kwetsbare groepen werknemers en hun gezin (Immervoll en Pearson, 2009). De meest 
bestudeerde voorbeelden zijn het ‘Earned Income Tax Credit’ (EITC) van de Verenigde 
Staten en het ‘Working (Families) Tax Credit’ (W(F)TC) van het Verenigd Koninkrijk.2

Het effect van WGV op tewerkstelling is complex, omdat dit kan verschillen voor 
enerzijds het al dan niet aannemen van een job (= de extensieve marge) en anderzijds 
voor veranderingen in het aantal uren dat men werkt (= de intensieve marge).3 De 
meeste studies geven aan dat er positieve effecten zijn wat betreft het al dan niet 
opnemen van een job. Voor het EITC verwijzen we hiervoor naar de studies van o.m. 
Blank e.a. (2000), Chetty e.a. (2013), Eissa en Hoynes (2006) en voor het Britse W(F)
TC naar Blundell e.a. (2000), Blundell en Sheppard (2012), Brewer e.a. (2006). Of 
WGV ook het aantal uren tewerkstelling van werkenden doen toenemen is minder 
duidelijk. Het is inderdaad mogelijk dat het design van WGV mensen stimuleert om 
minder uren te werken, omdat de werknemer anders niet in aanmerking komt voor 
het voordeel (OECD, 2011; Saez, 2002). Totale tewerkstellingseffecten zijn over het 
algemeen vrij klein (Immervoll en Pearson, 2009).

(2) In het Verenigd Koninkrijk is dit WGV al meermaals van naam veranderd. Het Family Income Supplement 
werd in 1988 omgevormd tot het Family Credit, dat op zijn beurt in 1999 werd vervangen door het Working 
Family Tax Credit (WFTC). Het WFTC werd in 2003 dan weer hervormd tot het Working Tax Credit. Sinds 
2017 probeert dit WTC te hervormen tot het zogenaamde Universal Credit.
(3) Als we hier spreken over het effect van beleid op tewerkstelling, heeft dit enkel betrekking op het 
arbeidsaanbod. De reële tewerkstellingseffecten hangen natuurlijk ook af van andere factoren (o.a. de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt).
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WGV zijn ook bedoeld om armoede onder werkenden te verminderen. Studies geven 
echter gemengde resultaten en tonen aan dat zowel het design van de WGV een grote 
rol speelt, alsook de onderliggende inkomensverdeling. Zo zou het kunnen dat de 
armoede-impact het grootst is in landen met meer ongelijke inkomensverdelingen, 
zoals in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Er is echter veel minder 
onderzoek gedaan naar systemen in landen met een meer gelijke inkomens verdeling, 
zoals in België. Om WGV goed te laten werken, is het bestaan van een minimumloon 
essentieel, wat in België het geval is. Zonder een minimumloon bestaat immers het 
risico op neerwaartse druk op de brutolonen.

Ongeveer de helft van de OESO-landen gebruikt een of meer permanente WGV (zie 
OECD, 2011 voor een overzicht). 4 Deze voordelen verschillen van elkaar op meerdere 
designdimensies (Immervoll en Pearson, 2009; Kenworthy, 2019). We focussen hier 
op drie categorieën van kenmerken:
�	toekenningseenheid: eerdere studies wezen al op het belang om ofwel het individu 

ofwel het huishouden als toekenningseenheid te gebruiken. Een individueel 
systeem is gericht op het verbeteren van werkprikkels, terwijl een huishoudsysteem 
meer potentieel heeft om armoede te verminderen;

�	inkomensgerelateerde kenmerken: het voordeel kan afhangen van de hoogte van 
het inkomen of van het loon5 en kan een uitloop- of een inloopzone hebben;

�	werkgerelateerde kenmerken, zoals uren tewerkstelling.6

WGV zijn bestudeerd vanuit theoretische en empirische invalshoeken. De optimale 
belastingtheorie vormt het belangrijkste theoretische kader. Saez (2002) bv. leidde op 
theoretische wijze af dat het aangewezen is om werknemers met een laag inkomen te 
subsidiëren wanneer gedragsreacties met betrekking tot het al dan niet werken worden 
opgenomen in het standaardmodel van optimale belastingen. In empirische analyses 
zijn verschillende benaderingen gevolgd. OESO-studies maken doorgaans gebruik 
van hun tax-benefit model op basis van hypothetische gezinstypes (zie Immervoll en 
Pearson, 2009). Andere studies werken op basis van representatieve steekproeven, vaak 
in combinatie met een tax-benefit microsimulatiemodel (bv. Bargain en Orsini, 2006; 
Figari, 2015). Een aantal studies hanteert een internationaal vergelijkend perspectief 
en gebruikt hiervoor zogenaamde ‘policy swaps’; hierbij worden WGV van een 
bepaald land geïntroduceerd in het belasting- en uitkeringsstelsel van een of meerdere 
andere landen (zie bv. Bargain en Orsini, 2006; Figari, 2010; Marx e.a., 2012). Hierbij 
worden veel ontwerpkenmerken tegelijk gewijzigd. Daarom hebben we gekozen voor 
een stapsgewijze aanpak, waarbij we het design stap voor stap veranderen.

(4) We kijken enkel naar permanente WGV, die periodiek worden toegekend (in tegenstelling tot eenmalige 
of in de tijd beperkte voordelen).
(5) Dit kan uurloon zijn (als maatstaf van verdienpotentieel), of maand- of jaarloon (waarbij rekening wordt 
gehouden met werkintensiteit).
(6) Een vierde categorie zijn kenmerken die niet inkomens- of werkgebonden zijn (bv. aanwezigheid van 
kinderen). We laten deze buiten beschouwing omdat zij zich op het raakvlak van andere beleidsdomeinen 
bevinden.
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De ontwerpkenmerken van WGV zijn voornamelijk onderzocht vanuit het perspectief 
om werk financieel aantrekkelijker te maken en veel minder vanuit hun potentieel om 
armoede te verminderen. We beschouwen hier beide dimensies. Voor het effect op 
armoede analyseren we zowel eerste- als tweedeorde-effecten (d.w.z. zonder en met 
het opnemen van mogelijke veranderingen in gedrag). De analyses voeren we uit met 
het tax-benefit microsimulatiemodel EUROMOD op basis van een representatieve 
steekproef van de bevolking (zie volgende sectie).

2. DATA EN METHODOLOGIE

2.1. DATA EN HET MODEL EUROMOD

De empirische analyse is uitgevoerd op data van de Belgische Statistics on Income and Living 
Conditions (BE-SILC) van 2012. Om de impact van designkenmerken te beoordelen, 
simuleren we hypothetische scenario’s met een tax-benefitmicrosimulatiemodel, 
dat toelaat het inkomen van huishoudens te berekenen op basis van verschillende 
beleidskeuzes, waarbij al het overige constant gehouden wordt; aldus vermijden 
we problemen op het vlak van endogeniteit (Figari e.a., 2015). We maken gebruik 
van EUROMOD, het Europese microsimulatiemodel voor belastingen en sociale 
uitkeringen (Figari e.a., 2015; Sutherland en Figari, 2013). We vertrekken van het 
beleid zoals gesimuleerd in EUROMOD op 1 juli 2014, terwijl de inkomens van BE-
SILC 2012 zijn geïndexeerd naar 2014 (Hufkens e.a., 2014).7 Negatieve inkomens 
worden op nul gezet. EUROMOD simuleert de belastingen (directe belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen) en sociale uitkeringen op basis van de geldende regels 
en van de informatie beschikbaar in de onderliggende databank. Marktinkomens 
en belastingen en uitkeringen die niet gesimuleerd kunnen worden (bv. door gebrek 
aan informatie over de vroegere loopbaan in de data) worden rechtstreeks uit de data 
gehaald. EUROMOD is een statisch model: het houdt geen rekening met mogelijke 
veranderingen in het gedrag van individuen (zie ook Sutherland en Figari, 2013). 
Om tewerkstellingseffecten (de zogenaamde tweedeorde-effecten) te meten, hebben 
we EUROMOD verrijkt met gedragsreacties inzake arbeidsaanbod. We houden geen 
rekening met mogelijke veranderingen in arbeidsvraag of algemene evenwichtseffecten 
(zoals effecten op/van inflatie of economische groei).

2.2. METING VAN WERKPRIKKELS: SCHATTEN VAN EEN DISCREET ARBEIDSAANBODMODEL

Om de invloed op werkprikkels te meten hebben we een discreet arbeidsaanbodmodel 
geschat (Van Soest, 1995) voor vier verschillende gezinstypes: koppels waarin één 
partner beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, koppels waarin beide partners beschikbaar 
zijn, alleenstaande mannen en alleenstaande vrouwen. Met ‘beschikbaar voor de 
arbeidsmarkt’ bedoelen we individuen die tussen 18 en 65 jaar oud zijn, geen onderwijs 
volgen, niet (brug-)gepensioneerd, gehandicapt of ziek zijn, en geen zelfstandige 
zijn. Deze laatste groep sluiten we uit omdat beslissingen over het arbeidsaanbod 

(7) Sindsdien hebben geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden, behalve dan dat vanaf 2014 de werkbonus 
wordt geïndexeerd bij overschrijding van de spilindex.
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van zelfstandigen waarschijnlijk sterk verschillen van die van werknemers. Ook 
huishoudens met kinderen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt maar die nog 
steeds bij hun ouders wonen, worden niet in de analyse betrokken net als andere 
huishoudens met meer dan twee personen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Tabel 1 geeft beschrijvende statistieken voor de vier verschillende groepen (voor meer 
informatie over de schatting van de vier gebruikte modellen, zie Vandelannoote en 
Verbist, 2016). We gaan ervan uit dat elke persoon het gewenste aantal uren per week 
kan werken, dus er wordt geen rekening gehouden met beperkingen aan de vraagzijde 
van de arbeidsmarkt.

TABEL 1: BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN VOOR DE VIER GEZINSTYPES, BASISKENMERKEN, BELGIE 2012

Koppel, beide 
beschikbaar

Koppel,  
één 

beschik baar

Alleen
staande 

man

Alleen
staande 
vrouw

Man Vrouw

Gemiddeld aantal uren 
werk/week

37,0
[0,345]

27,0
[0,395]

22,3
[0,730]

31,2
[0,852]

26,0
[0,659]

Gemiddeld bruto
uurloon (EUR)

20,4
[0,348]

17,2
[0,307]

17,6
[0,345]

18,6
[0,499]

17,1
[0,675]

Participatiegraad (%) 91,1
[0,007]

80,2
[0,010]

63,2
[0,018]

77,9
[0,020]

76,4
[0,017]

Gemiddelde leeftijd 
(jaar)

41,6
[0,244]

39,1
[0,246]

48,8
[0,439]

42,9
[0,520]

43,6
[0,426]

Diploma hoger 
onderwijs (%)

43,2
[0,012]

50,5
[0,013]

36,2
[0,018]

39,2
[0,023]

39,8
[0,019]

Aanwezigheid kinderen 
(018) (%)

65,2
[0,009]

36,2
[0,018]

7,7
[0,013]

39,0
[0,019]

Aantal observaties 5.097 1.971 545 1.121

Noot: voor koppels waar één persoon beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, worden de cijfers getoond voor deze 
persoon. Standaardfouten zijn tussen haakjes weergegeven.

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data BE-SILC 2012).

BE-SILC 2012 bevat informatie over het aantal uren dat gewoonlijk wordt gewerkt 
per week (in één of meerdere jobs). We gaan ervan uit dat individuen kunnen 
kiezen uit vijf afzonderlijke punten: niet werken (0 uur), kort deeltijds werken (19 
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uur), lang deeltijds werken (30 uur), voltijds werken (38 uur) of meer (50 
uur).8 Alleenstaanden en huishoudens waar één persoon beschikbaar is 
voor de arbeidsmarkt kunnen dus kiezen uit vijf discrete punten. Wanneer 
in een gezin twee personen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, zijn 25 
verschillende punten mogelijk. Het totale beschikbare gezinsinkomen wordt, 
met behulp van EUROMOD, berekend voor elk discreet punt. Het brutoloon 
wordt berekend door het bruto-uurloon te vermenigvuldigen met het aantal 
werkuren in elke categorie. Het uurloon is berekend door het maandelijkse 
bruto-inkomen te delen door het feitelijk waargenomen aantal gewerkte uren. 
Voor personen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en voor wie geen 
bruto-inkomsten worden geobserveerd, worden de bruto-uurlonen geschat 
op basis van een Heckman-selectiemodel, met afzonderlijke schattingen voor 
mannen en vrouwen (zie Vandelannoote en Verbist, 2016). Lonen worden op 
deze wijze geïmputeerd voor 319 mannen en 569 vrouwen (respectievelijk 
15% en 21% van de mannen en vrouwen in onze steekproef die beschikbaar 
zijn voor de arbeidsmarkt).

Het brutogezinsinkomen is gelijk aan de som van het inkomen uit arbeid 
en niet-arbeid van alle gezinsleden. Om het totale netto beschikbare 
inkomen te bekomen trekken we socialezekerheidsbijdragen en persoonlijke 
inkomensbelastingen af van het bruto-inkomen en tellen we er sociale 
uitkeringen bij op. Sociale uitkeringen omvatten onder meer kinderbijslagen, 
studie- en huisvestingstoelagen. Voor wie niet werkt, gaat het om uitkeringen 
van de sociale bijstand of de werkloosheid. Voor wie werkt, construeren we 
een hypothetisch scenario waarin deze persoon niet werkt en berekenen we het 
inkomen waarop deze persoon recht zou hebben. In deze berekening kennen 
we een bijstandsuitkering toe en geen werkloosheidsuitkering, omdat we ervan 
uitgaan dat mensen vrij kiezen om al dan niet te werken.9 Meer informatie over 
de budgetbeperkingen en de schatting van de arbeidsaanbodfuncties zijn te 
vinden in Vandelannoote en Verbist (2016). De geschatte modellen vertonen 
een goede fit. Tabel 2 toont participatie-elasticiteiten (= de extensieve marge, 
ga je werken of niet) alsook de totale elasticiteiten (= som van de extensieve 
en de intensieve marge, hierbij ook rekening houdend met het feit dat er 
wijzigingen kunnen zijn in het aantal gewerkte uren) voor de vier groepen. 
Elasticiteiten voor vrouwen zijn hoger dan die voor mannen, een resultaat dat 
vaak wordt gevonden in de literatuur (zie Bargain e.a., 2014). Personen onder 
aan de inkomens verdeling hebben hogere elasticiteiten (bv. voor alleenstaande 
vrouwen daalt de totale uren elasticiteit van 0,59 in het eerste deciel tot 0,20 
in het tiende). Elasticiteiten voor de participatiebeslissing (een baan aannemen 

(8) Niet werken komt overeen met het interval [0,4] uren per week, kort deeltijds met [5,25], lang 
deeltijds met [26,34], voltijds met [35,44] en overwerk met [44,60]. Deze punten zijn gekozen op 
basis van de verdeling in de deelsteekproeven.
(9) We weten dat in de realiteit de mensen niet altijd de vrije keuze hebben om al dan niet te 
werken. In onze simulaties veronderstellen we dat dit wel het geval is, aangezien we een puur 
arbeidsaanbodmodel schatten, zonder rekening te houden met de arbeidsvraagzijde.



HET DESIGN VAN DE WERKBONUS OM TEWERKSTELLING TE STIMULEREN EN ARMOEDE TE BESTRIJDEN

233

of niet) zijn hoger dan die bij de beslissing om het aantal uren te veranderen voor alle 
vier de groepen.

TABEL 2: PARTICIPATIE- EN TOTALE UREN TEWERKSTELLINGSELASTICITEITEN VOOR VIER GROEPEN 

HUISHOUDENS, BELGIE 2012

Elasticiteit
Koppel, beide 
beschikbaar

Koppel,  
één 

beschik baar

Alleen
staande 

man

Alleen
staande 
vrouw

Man Vrouw

Participatie 0,13
[0,011]

0,21
[0,007]

0,29
[0,025]

0,22
[0,026]

0,36
[0,014]

Totale elasticiteit 
(participatie en aantal 
uren)

0,20
[0,012]

0,32
[0,008]

0,40
[0,027]

0,31
[0,026]

0,42
[0,015]

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data: BE-SILC 2012).

2.3. METING VAN EFFECT OP ARMOEDE

Als indicatoren voor armoede gebruiken we het armoedepercentage (d.i. het 
aandeel individuen dat leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedelijn) 
en de armoedekloof (hoe diep bevindt men zich onder de armoedelijn) (zie Foster 
e.a., 1984). De armoedelijn is gedefinieerd als 60% van het mediane equivalente 
beschikbare gezinsinkomen (van de totale bevolking). Om te corrigeren voor 
verschillen in gezinsgrootte wordt het beschikbare gezinsinkomen gedeeld door een 
equivalentieschaal, wat resulteert in het equivalente inkomen. Hiervoor gebruiken 
we de aangepaste OESO-equivalentieschaal die een waarde 1 toekent aan de eerste 
volwassene, een waarde 0,5 aan elke volgende volwassene en een waarde 0,3 aan elk 
kind (individu jonger dan 14 jaar). Armoedecijfers worden weergegeven op basis van 
zowel een vaste armoedegrens (d.w.z. berekend op basis van beschikbaar inkomen 
onder het beleid in 2014), als op basis van een armoedelijn die wordt herrekend op 
basis van de gewijzigde inkomensverdeling (een zgn. ‘zwevende’ armoedelijn). Deze 
indicatoren worden weergegeven voor personen tussen 20 en 64 jaar oud.

2.4. SCENARIO’S VOOR SIMULATIES

Tabel 3 vat de alternatieve scenario’s samen die we simuleren, waarbij we focussen 
op de drie verschillende categorieën van ontwerpkenmerken: toekenningseenheid, 
inkomensgerelateerde kenmerken en werkgerelateerde kenmerken. De eerste categorie 
gaat over het onderscheid tussen individuele en huishoudsystemen. Omdat dit 
onderscheid cruciaal is, is het opgenomen in alle scenario’s (met uitzondering van 
de ‘grens op basis van uurloon’ en de ‘inloop op basis van uren werk’, waar enkel 
een individueel systeem zinvol is). Voor de inkomensafhankelijke kenmerken kijken 
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we naar de impact van een inkomensgrens (op basis van hetzij het bruto-inkomen, 
hetzij het uurloon), een uitloop- en een inloopzone. Als werkgerelateerd kenmerk 
onderzoeken we de invoering van een WGV op basis van het aantal gewerkte uren.

TABEL 3: OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE SCENARIO’S

Individueel Huishouden

Vast bedrag Individueel [Huishouden]
Aangepaste OESO-
equivalentieschaal
[Aantal huishoudleden]

Grens op basis van bruto
inkomen

Minimumloon van een voltijds werknemer
[1,5 keer het minimumloon van een voltijds werknemer]

Grens op basis van uurloon [12 EUR/uur]
15 EUR/uur n.v.t.

Uitloop op basis van bruto
inkomen

[uitloop aan 10%]
uitloop aan 30%
[uitloop aan 70%]

Inloop op basis van bruto
inkomen

inloop aan 20%
[inloop aan 30%]

Inloop op basis van uren 
werk

Aantal uren werk van het 
individu

n.v.t.

Noot: scenario’s tussen haakjes zijn sensitiviteitsanalyses.

We tonen de effecten stap voor stap om de impact van specifieke ontwerpkenmerken 
te testen. We beginnen met een vast bedrag voor iedereen die werkt. We maken de 
maatregel vervolgens complexer door achtereenvolgens een inkomensgrens in te 
voeren (gebaseerd op het minimumloonniveau), een uitloopzone en een inloopzone. 
Om onze resultaten zo “zuiver” mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat de 
geïntroduceerde WGV geen interactie hebben met andere elementen van het belasting- 
en uitkeringsstelsel, met uitzondering van de sociale bijstand (de nieuwe WGV worden 
opgenomen in de middelentoets voor de berekening van het recht op leefloon).10 Naast 
een centraal scenario hebben we ook verschillende sensitiviteitscontroles uitgevoerd 
om de robuustheid van de resultaten te testen. In het geval van het “vaste bedrag” 
voor het huishoudscenario bijvoorbeeld, omvat het centrale scenario een basisbedrag 
dat vermenigvuldigd wordt met de aangepaste OESO-schaal; sensitiviteitscontroles 
bestaan hier uit een scenario waarin het basisbedrag wordt vermenigvuldigd met 1 
(“huishouden”) en een scenario waarin het wordt vermenigvuldigd met het aantal 
leden van het huishouden.

(10) In de simulaties veronderstellen we volledige opname van zowel WGV als de bijstandsuitkeringen.
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De simulaties worden budgetneutraal uitgevoerd. Het budget dat we gebruiken in elke 
stap komt overeen met 0,5% van het bbp (ongeveer 2,2 miljard EUR). We komen 
tot dit budget door enerzijds de bestaande werkbonus af te schaffen (600 miljoen 
EUR oftewel 0,16% van het bbp). De rest van het budget komt van het afschaffen 
van de woonbonus (het systeem van 2014). We kiezen ervoor om de woonbonus af 
te schaffen wegens de verstorende effecten ervan op de woningmarkt (zie bv. OECD, 
2015). Bovendien komt het vooral ten goede aan rijkere huishoudens (zie Vanhille en 
Verbist, 2013); dit impliceert dat vooral de hogere inkomensdecielen betalen voor de 
nieuwe WGV.

3. RESULTATEN

We tonen eerst de impact van het bestaande systeem op werkprikkels en armoede. 
Daarna geven we het effect voor elke stap van de gestileerde WGV op werkprikkels en 
ten slotte kijken we naar het effect op armoede.

3.1. DE WERKBONUS: EFFECT OP WERKPRIKKELS EN ARMOEDE

We vertrekken van de werkbonus zoals die in 2014 van toepassing was (voor een 
meer uitgewerkte evaluatie van de werkbonus, zie Vanleenhove, 2014). De werkbonus 
bestaat uit een verlaging van de maandelijks betaalde socialezekerheidsbijdragen voor 
personen met een laag uurloon. In 2014 ging het om een maximale maandelijkse 
verlaging van 198 EUR voor iemand die voltijds werkt en het minimumloon verdient. 
Er is een uitlooppercentage van 22%, totdat het voordeel gelijk is aan nul. Een deel 
(14,4%) van het voordeel is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel is niet gebaseerd op het 
totale inkomen, om te vermijden dat individuen hun aantal gewerkte uren zouden 
verminderen om in aanmerking te komen. Het wordt berekend op basis van het 
uurloon, en is dus gericht op personen met een laag verdienpotentieel. Bovendien 
geeft het voordeel een stimulans om meer uren te werken, omdat het totale bedrag van 
het voordeel lineair toeneemt met het aantal gewerkte uren.
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FIGUUR 1: IMPACT VAN AFSCHAFFEN HUIDIGE VOORDELEN (WERKBONUS EN WOONBONUS) OP 

WERKPRIKKELS EN ARMOEDE, BELGIE, 2014

(a) Werkprikkel (b) Armoede

Noot: a.l. = armoedelijn.

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data BE-SILC 2012).

Simulaties van de werkbonus tonen aan dat aanpassing van het ontwerp een relatief 
kleine impact heeft op armoede en werkprikkels, vanwege het relatief kleine budget. 
Om de impact van de designkenmerken duidelijker te tonen kiezen we er dus voor om 
een groter budget in te zetten, met name de werkbonus en de woonbonus (cf. supra). 
Figuur 1 geeft het effect weer op (a) werkprikkels en (b) armoede van het afschaffen 
van deze beide maatregelen. Zonder de werkbonus en de woonbonus zou het aandeel 
niet-werkenden toenemen met 0,5 procentpunt, en het aandeel voltijds werkenden 
daalt in ongeveer dezelfde mate (Paneel (a)). De armoede zou licht stijgen in de eerste 
en de tweede orde (paneel (b)); als we echter de armoedelijn herberekenen, dan zien 
we dat de armoede daalt met ongeveer 0,5 procentpunt (doordat de mediaan daalt, 
daalt ook de armoedelijn en het aandeel armen).

3.2. ALTERNATIEVE SCENARIO'S VAN WGV

We hebben een budget van 2,2 miljard EUR (0,5% van het bbp) ter beschikking voor 
de invoering van nieuwe WGV. We leggen budgetneutraliteit van de verschillende 
simulaties op in de eerste orde – dat wil zeggen, zonder rekening te houden met 
mogelijke arbeidsaanbodeffecten. We berekenen ook de budgettaire gevolgen van het 
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rekening houden met gedragseffecten, en tonen zo potentiële veranderingen in de 
inkomsten als gevolg van veranderingen in het arbeidsaanbod.11

3.2.1. Werkprikkels

We beginnen met een eenvoudig ontwerp, namelijk een vast bedrag voor eenieder 
die minstens één uur per week werkt. Dit wordt individueel of per huishouden 
toegekend. Het basisbedrag in het individuele scenario is 39 EUR per maand. In het 
huishoudscenario wordt de uitkering toegekend als ten minste één persoon in het 
huishouden werkt; het niveau hangt af van de grootte van het huishouden: 35,5 EUR 
per maand vermenigvuldigd met een equivalentieschaal (d.w.z. de gewijzigde OESO-
equivalentieschaal).12 Met behulp van het arbeidsaanbodmodel (sectie 3.2) berekenen 
we het effect op de werkprikkels van de gestileerde WGV-scenario’s. Figuur 2 geeft de 
veranderingen van het aandeel individuen dat 0, 19, 30, 38 of 50 uur per week werkt 
(zie Tabel A.1 in Appendix voor de onderliggende cijfers en de uitkomsten van de 
sensitiviteitsanalyses).

In vergelijking met de situatie zonder WGV leidt de invoering van een vast bedrag 
tot sterkere werkprikkels. Het effect is groter voor een individueel dan voor een 
huishoudsysteem (bv. het aandeel van wie nul uren werkt, daalt met 0,74 procentpunten 
in een individueel systeem en met 0,55 procentpunten in een huishoudsysteem). Dit 
wordt verklaard door het feit dat een voordeel per huishouden geen financiële prikkels 
geeft aan de tweede volwassene in het gezin om (meer) arbeid te verrichten.

In een tweede stap introduceren we een inkomensgrens, zodat alleen werkende personen 
of huishoudens met een werkende en een bruto-inkomen onder de inkomensgrens het 
voordeel ontvangen. Resultaten worden vergeleken met het scenario ‘vast bedrag’. De 
grenswaarde is gelijk aan het brutominimumloon van een voltijds werknemer in België 
(1.502 EUR per maand). Bij een grens op basis van het individuele inkomen ontvangt 
19% van alle werkenden een WGV van 203 EUR per maand. In het huishoudscenario 
is de grens vastgesteld op 1.502 EUR vermenigvuldigd met de equivalentieschaal van 
het huishouden; in dit scenario krijgt 20,7% van de huishoudens met ten minste 
één werkende het voordeel, wat neerkomt op 150 equivalente EUR per maand. De 
effecten van de invoering van een inkomensgrens op werkprikkels zijn niet eenduidig. 
Het wordt interessanter voor personen onder de inkomensgrens om te gaan werken, 
omdat het verschil in inkomen tussen niet-werken en werken toeneemt (vanwege het 
hogere basisbedrag). Maar anderzijds kunnen mensen ervoor kiezen om minder uren te 
werken om onder de inkomensgrens te blijven en aldus in aanmerking te komen voor 
het voordeel. In het individuele scenario neemt het aandeel niet-werkenden en voltijds 
werkenden af en stijgt het aandeel deeltijds werkenden. Een huishoudsysteem remt de 
partner in een koppel af om te gaan werken (de kans op niet-werken stijgt met 0,63 

(11) Als individuen beslissen om (meer) te werken, dan betaalt de overheid minder uitkeringen en ontvangt 
ze meer belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Het omgekeerde geldt als er negatieve werkprikkels zijn. 
Dit is natuurlijk enkel van toepassing in de veronderstelling dat ieder zijn/haar gewenst aantal uren kan 
werken.
(12) Het basisbedrag verschilt tussen het individuele en het huishoudsysteem omwille van de opgelegde 
budgetneutraliteit.
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procentpunten). Dit vloeit voort uit het feit dat het totale brutohuishoudinkomen 
boven de inkomensgrens stijgt, waardoor het recht op het voordeel verloren gaat.

Een manier om mogelijke negatieve effecten op werkprikkels te voorkomen, is om 
een grens op basis van het uurloon vast te leggen: de toekenning is dan niet langer 
afhankelijk van het aantal gewerkte uren, terwijl de focus op lage lonen blijft. Dit 
scenario is alleen zinvol in een individueel systeem. Met een grens van 15 EUR bruto 
per uur komt 41,9% van de werkenden in aanmerking en ontvangen ze 93 EUR per 
maand. We vinden geen significante veranderingen in werkprikkels bij dit systeem. 
Met een grens van 12 EUR is het WGV meer gericht op lagere inkomens (27,4% van 
alle werkenden komt in aanmerking en ontvangt 143 EUR per maand). Deze striktere 
grens van 12 EUR maakt werken echter iets minder aantrekkelijk (zie Tabel A.1 in 
Appendix).

FIGUUR 2: IMPACT VAN ALTERNATIEVE SCENARIO’S VAN WGV OP WERKPRIKKELS IN BELGIE, 2015

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data BE-SILC 2012).

In een derde stap introduceren we een uitloopzone, wat betekent dat de hoogte van 
het WGV geleidelijk afneemt bij een toenemend inkomen, om werkloosheidsvallen 
als gevolg van inkomensgrenzen te voorkomen. We werken met drie percentages: 
een centraal scenario van 30% (d.w.z. voor elke bruto euro verdiend boven de 
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inkomensgrens daalt het WGV met 0,3 EUR, tot het voordeel gelijk is aan nul) en 
twee sensitiviteitschecks (10% en 70%). Bij de invoering van een uitloopzone moet 
het basisbedrag van de uitkering worden verlaagd om budgetneutraal te blijven. In 
een individueel systeem wordt het basisvoordeel verlaagd van 203 tot 180 EUR, 
resp. 160 of 119 EUR per maand met een uitloop van 70%, resp. 30% of 10%. 
In een huishoudsysteem wordt het voordeel verlaagd van 150 equivalente EUR 
tot resp. 134 equivalente EUR, 122 equivalente EUR of 96 equivalente EUR voor 
de uitlooppercentages van resp. 70%, 30% of 10%. Twee factoren beïnvloeden 
werkprikkels wanneer een uitloopzone wordt geïntroduceerd. Ten eerste resulteert dit 
in een lager maximumbedrag van het WGV, waardoor een job aannemen financieel 
minder interessant wordt, voornamelijk voor personen onder aan de inkomensverdeling 
(die een grotere arbeidselasticiteit hebben). Dit blijkt uit de toename van de kans op 
niet-werken. Ten tweede geeft het een stimulans om meer uren te werken, zoals blijkt 
uit een toename van de kans om voltijds te werken. Hoe lager het uitlooppercentage, 
hoe sterker deze twee effecten zijn. Een uitloopzone genereert grotere werkprikkels in 
een huishoudsysteem dan in een individueel systeem.

Als laatste stap voeren we een inloopzone in, wat als doel heeft om te vermijden dat 
zeer kleine inkomens van het systeem gebruikmaken; vaak zijn dit kleine inkomens van 
de tweede verdiener in het huishouden, die niet worden beschouwd als de prioritaire 
doelgroep van een WGV. We werken met twee percentages: een centraal scenario van 
20% (d.w.z. voor elke bruto euro die men verdient, ontvangt men 0,2 EUR tot het 
maximumbedrag van het WGV is bereikt) en een sensitiviteitscheck (30%). Voor het 
individuele systeem kan het maximale bedrag van de uitkering worden verhoogd van 
160 EUR per maand (zonder inloopfase) tot 199, resp. 184 EUR, met een inloop 
van 20%, resp. 30%. Voor het huishoudsysteem wordt het oorspronkelijke voordeel 
van 122 equivalente EUR per maand verhoogd tot 133 equivalente EUR, resp. 128 
equivalente EUR, met een inloop van 30% resp. 20%. De impact van het introduceren 
van een inloopzone op werkprikkels is hoger voor het individueel systeem dan voor 
het huishoudsysteem, waar de effecten niet significant zijn. Het implementeren van 
een inloopzone geeft mensen een stimulans om meer te werken wanneer ze slechts 
een paar uur werken en zich in de inloopzone bevinden (meer uren werken genereert 
niet alleen een hoger inkomen uit werk, maar ook een hoger WGV). We stellen ook 
een ontmoedigend effect vast voor wie voltijds werkt: naarmate het maximumbedrag 
van de uitkering stijgt als gevolg van de introductie van een inloopzone, wordt het 
interessanter om het aantal uren werk te verminderen om in aanmerking te komen 
voor het WGV. Om deze verzwakking van werkprikkel te voorkomen, lijkt het gebruik 
van een inloopzone op basis van aantal uren werk een goede oplossing. We bekijken 
dit hier voor het individueel systeem (bv. iemand die halftijds werkt krijgt slechts 50% 
van het WGV). Deze simulatie bouwt voort op die van de grenswaarde op basis van 
het uurloon en een uitloopzone van 30%. Door de invoering van een inloopzone op 
basis van gewerkte uren, kan het maximale bedrag van de uitkering worden verhoogd 
van 83 tot 90 EUR per maand. Deze maatregel versterkt de prikkel om meer uren 
te werken, omdat het bedrag van het WGV evenredig toeneemt met het aantal uren 
werk.

De veranderingen in tewerkstelling ten gevolge van de verschillende designs heeft een 
budgettaire opbrengst of kost voor de overheid (Zie tabel A.1 in de Appendix). Zo zou 
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een vast bedrag dat op individuele basis wordt toegekend, 300 miljoen EUR extra aan 
overheidsinkomsten genereren doordat er meer gewerkt wordt (door hogere inkomsten 
uit belastingen en lagere uitgaven voor sociale uitkeringen). Het invoeren van een 
inkomensgrens op het niveau van het minimumloon heeft een hoge budgettaire kost 
door de zwakkere werkprikkels, een effect dat we niet hebben als de grens wordt 
bepaald naargelang het uurloon. De uitloopzone genereert bijkomende inkomsten, de 
inloopzone doet dit enkel als die gedefinieerd wordt naargelang het aantal uren werk.

3.2.2. Effecten op armoede

Figuur 3 toont de verandering in het armoedepercentage voor elk onderdeel van het 
WGV. We geven de resultaten voor (1) eerste orde, vaste armoedelijn, d.w.z. zonder 
rekening te houden met gedragsreacties en veranderingen in de armoedelijn; (2) tweede 
orde, vaste armoedelijn, d.w.z. we houden rekening met gedragsreacties maar niet met 
veranderingen in de armoedelijn; (3) tweede orde, zwevende armoedelijn, d.w.z. we 
houden rekening met gedragsreacties én herrekenen de armoedelijn. Onderliggende 
cijfers en resultaten voor de armoedekloof en de sensitiviteitsanalyses zijn te vinden in 
Tabel A.2 in Appendix.



HET DESIGN VAN DE WERKBONUS OM TEWERKSTELLING TE STIMULEREN EN ARMOEDE TE BESTRIJDEN

241

FIGUUR 3: IMPACT VAN ALTERNATIEVE SCENARIO’S VAN WGV OP ARMOEDE IN BELGIE, 2015

Noot: a.l. = armoedelijn.

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data BE-SILC 2012).

In vergelijking met een situatie zonder WGV, doet de invoering van een vast 
bedrag de armoede in de eerste orde significant dalen. Het effect is sterker voor een 
huishoudsysteem dan voor een individueel systeem (respectievelijk -0,56 en -0,3 
procentpunt voor het armoedepercentage en -0,17 en -0,12 procentpunt voor de 
armoedekloof; zie Figuur 3 en Appendix Tabel A.2). Een vast bedrag per individu is 
gunstiger voor eenpersoonshuishoudens en voor koppels waar beide partners aan het 
werk zijn, terwijl een huishoudsysteem beter  is voor grotere gezinnen en voor koppels 
waar slechts één partner werkt. Deze laatste zijn vaker te vinden aan de onderkant 
van de inkomensverdeling, en daarom resulteert een vast bedrag per huishouden in 
een sterkere armoedereductie. Als ook veranderingen in arbeidsaanbod in rekening 
worden gebracht, dan daalt de armoede sterker dan wanneer dit niet gebeurt. Als 
ook de verandering in armoedelijn wordt meegenomen, dan is het effect op armoede 
echter bijna nul.
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De invoering van een inkomensgrens beperkt het aantal begunstigden, zodat 
een hoger WGV kan worden toegekend. Dit resulteert in de eerste orde in een 
aanzienlijke armoededaling; het huishoudsysteem scoort beter dan het individuele. 
Als sensitiviteitsanalyse vermenigvuldigden we de inkomensdrempel met 1,5 (2.253 
EUR), wat resulteert in een hoger percentage gerechtigden (36,5% van alle werkenden 
en 40,6% van alle huishoudens met ten minste één werkende persoon). Als gevolg 
van de opgelegde budgettaire neutraliteit is het bedrag van het WGV kleiner dan met 
een lagere inkomensgrens (107, resp. 81 equivalent EUR per maand) en bijgevolg 
is ook het potentieel om armoede te verminderen geringer. Een andere manier 
om inkomensselectiviteit toe te passen, is om een grens in te voeren op basis van 
het uurloon. Het voordeel komt dan vooral terecht bij werkenden in het midden 
van de inkomensverdeling, wat illustreert dat personen met een laag uurloon niet 
noodzakelijkerwijs geconcentreerd zijn in de laagste inkomensdecielen. Met een grens 
van 12 EUR is het WGV meer gericht op lagere inkomens. Hoe strenger de grens 
voor het uurloon, hoe groter de kans om arme mensen te bereiken en hoe hoger het 
bedrag van het voordeel kan zijn, wat kan leiden tot meer armoedebestrijding. Als we 
rekening houden met veranderingen in arbeidsaanbod (2de orde), dan is het effect op 
armoede veel kleiner wanneer de grens wordt vastgelegd volgens het inkomen; het 
effect is ongeveer hetzelfde als de grens wordt bepaald volgens het uurloon.

De impact van de uitloopzone hangt af van de gekozen grenswaarde. Met een genereuze 
grens ontvangen veel werkenden een relatief laag voordeel (gezien de budgetneutraliteit) 
en heeft de introductie van een uitloopzone dus weinig impact op de armoedecijfers. 
Het tegenovergestelde geldt voor een lagere grens. Met een inkomensgrens van 1.502 
EUR per maand leidt de uitloopzone tot een toename van de armoede. Hoe langer 
de uitloopzone (d.w.z. hoe lager het percentage), hoe sterker de armoede toeneemt 
in vergelijking met een scenario zonder uitloopzone. Als we rekening houden met 
gedragsreacties, dan is het effect op armoede echter te verwaarlozen.

Zoals bij de uitloopzone hangt de impact van een inloopzone af van de gebruikte 
grenswaarde. Bij een lage grens is de inloopzone beperkt en is het voordeel per 
persoon relatief laag (gezien de budgettaire neutraliteit) en genereert dus beperkte 
armoedereductie. Het tegenovergestelde geldt voor een hogere grenswaarde. Het 
introduceren van een inloopzone leidt tot een significante stijging van de armoede in 
zowel een individueel als een huishoudsysteem. Hoe lager het percentage, hoe groter 
deze stijging. Als veranderingen in arbeidsgedrag in rekening worden gebracht, dan 
zien we een kleine daling van de armoede. Dit komt omdat er een prikkel is om meer 
te werken, waardoor sommige mensen boven de armoedegrens komen omwille van 
het extra inkomen. Bij de invoering van een inloopzone op basis van gewerkte uren is 
de impact op armoede echter te verwaarlozen, ook als rekening wordt gehouden met 
gedragsreacties.
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 BESLUIT

Dit artikel gaat het effect na van het ontwerp van WGV op armoede en werkprikkels. 
Uit onze analyse blijkt dat een individueel systeem het beste werkt om de participatie 
op de arbeidsmarkt te stimuleren. Dit wordt versterkt door een inkomensdrempel en 
een inloopfase (terwijl een uitloopfase en een grens gebaseerd op uurlonen minder 
effectief zijn). Een huishoudsysteem heeft een veel kleiner effect op werkprikkels, en 
vooral de inkomensgrens remt de beslissing om te gaan werken af voor niet-werkende 
partners in een koppel. Maar dit systeem is wel effectiever om armoede te verminderen 
dan een voordeel per individu. Deze bevindingen bevestigen resultaten in de literatuur 
die de Angelsaksische systemen evalueert.

Onze resultaten tonen ook de complexe interacties aan tussen de verschillende 
uitkomsten en enkele afwegingen tussen werkgelegenheids- en armoededoelstellingen, 
en tussen participatie en aantal uren tewerkstelling. Het is moeilijk om een ontwerp 
te vinden dat optimaal presteert, zowel op het vlak van werkprikkels als van 
armoedevermindering. Volgens onze resultaten zou een systeem dat beide doelstellingen 
op de meest bevredigende manier verzoent, voor de Belgische context een individueel 
systeem zijn op basis van een uurlonengrens. Een uitloop- en inloopzone kan men 
overwegen, maar als men gedragsveranderingen mee in rekening brengt, dan zijn de 
effecten hiervan beperkt. Het huidige Belgische systeem van de werkbonus lijkt op 
deze ‘ideale’ ontwerpkenmerken. Een tekortkoming is echter dat de omvang ervan 
te beperkt is om substantiële effecten te genereren. Daarom kan het raadzaam zijn 
om hiervoor meer budget vrij te maken om aldus een   sterker positief effect op zowel 
tewerkstelling als armoedereductie te bekomen.
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 APPENDIX

TABEL A1: WGV - IMPACT OP WERKPRIKKELS, BELGIE 2014

(A) INDIVIDUEEL SYSTEEM

Simulatie
In vergelijking 

met
% individuen volgens aantal uren werk 
%punt verandering t.o.v. vorig scenario

Tweede 
orde 

 budgettaire 
winst/kost

0 19 30 38 50 Miljoen 
euro / jaar

Beleid 2014: 21,6% 11,3% 10,2% 44,7% 12,2%

Geen WGV: Beleid 2014 0,54* 0,03 -0,1 -0,48* 0,01 -494

Vast bedrag: Geen WGV -0,74* 0,19* 0,12* 0,39* 0,05 300

Grens:

Inkomen (1)

Vast bedrag

-0,3* 2,04* -0,05* -1,41* -0,28* -1.107

 [Inkomen (1,5)] -0,22* 1,26* 0,27* -0,92* -0,4* -818

 [Uurloon 12 EUR] 0,24* -0,04 -0,03 -0,13* -0,03 -31

 Uurloon 15 EUR 0,01 0 0 -0,02 0,01 -12

Uitloop:

 [10%]
Grens:  

inkomen (1)

0,1 -0,86* 0,43* 0,47* -0,14* 248

 30% 0,13* -0,39* 0,17* 0,18* -0,09 97

 [70%] 0,17* -0,25* 0,08 0,06 -0,06 47

Inloop:

 20%
Uitloopzone: 

30%

-0,28* 0,53* 0,09 -0,23* -0,1 -98

 [30%] -0,18* 0,36* 0,05 -0,15* -0,07 -75

 Uren werk 0,18* -0,94* 0,17* 0,53* 0,06 158
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(B) HUISHOUDSYSTEEM

Simulatie

In 
vergelijking 

met
% individuen volgens aantal uren werk 
%punt verandering t.o.v. vorig scenario

Tweede 
orde 

budgettaire 
winst/kost

0 19 30 38 50 Miljoen 
EUR/jaar

Beleid 2014: 21,6% 11,3% 10,2% 44,7% 12,2%

Geen WGV Beleid 2014 0,54* 0,03 -0,1 -0,48* 0,01 -494

Vast bedrag:

  HH equivalentie 
schaal

Geen WGV

-0,55* 0,15* 0,09 0,29* 0,02 102

 [HH als één] -0,73* 0,18* 0,11 0,4* 0,03 147

 [HH # gezinsleden] -0,48* 0,14* 0,08 0,24* 0,01 77

Grens

 Inkomen (1) Vast bedrag 
(equivalentie 

schaal)

0,63* 1,36* -0,33* -1,21* -0,46* -1.551

 [Inkomen (1,5)] 0,23* 0,69* 0,16* -0,57* -0,51* -1.058

Uitloop:

 [10%]
Grens: 

inkomen (1)

0,07 -0,63* 0,12* 0,58* -0,16* 304

 30% 0,23* -0,39* 0,08 0,22* -0,14* 101

 [70%] 0,28* -0,3* 0,06 0,11* -0,14* 57

Inloop:

 20% Uitloopzone: 
30%

-0,06 0,08 0,04 -0,01 -0,04 -42

 [30%] -0,04 0,06 0,02 0 -0,03 -35

Noot: scenario’s tussen haakjes zijn sensitiviteitschecks. * = statistisch significant betrouwbaarheids interval van 0,05, 
berekend op basis van methode voorgesteld in Goedemé e.a., 2013.

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data BE-SILC 2012).
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TABEL A.2: INDIVIDUEEL (IND) / HUISHOUD (HH) WGV: IMPACT OP ARMOEDEPERCENTAGE EN 

ARMOEDEKLOOF, BEVOLKING OP ACTIEVE LEEFTIJD (20-64 JAAR), EERSTE EN TWEEDE ORDE, VASTE EN 

ZWEVENDE ARMOEDELIJN, BELGIE 2014

EERSTE ORDE

Simulatie In vergelij
king met

Armoede%  
en %punt Δ

Armoedekloof ratio  
en %punt Δ

vast zwevend vast zwevend

IND HH IND HH IND HH IND HH

Beleid 2014: 11,26% 3,07%

Geen WGV: Beleid 
2014

0,30* -0,26* 0,08* -0,08*

Vast bedrag:

  Individueel

Geen 
WGV

-0,30* - 0,06 - -0,12* - 0,01 -

  HH equivalentie-
schaal

- -0,56* - -0,08 - -0,17* - -0,02

 [HH als één] - -0,61* - -0,12 - -0,17* - -0,04

  [HH  
# gezinsleden]

- -0,64* - -0,21* - -0,19* - -0,05

Grens:

 Inkomen (1)
Vast bedrag 

(equival 
schaal voor 

HH)

-1,25* -1,74* -1,08* -1,9* -0,33* -0,39* -0,31* -0,45*

  [Inkomen (1,5)] -0,80* -0,80* -0,63* -0,72* -0,18* -0,18* -0,16* -0,15*

  [Uurloon 
12 EUR]

-0,86* - -0,75* - -0,23* - -0,22* -

  Uurloon 15 EUR -0,58* - -0,40* - -0,14* - -0,12* -

Uitloop:

 [10%] Grens: 
inkomen 

(1)

0,44* 0,57* 0,47* 0,78* 0,13* 0,16* 0,13* 0,22*

 30% 0,26* 0,33* 0,29* 0,34* 0,05 0,08* 0,06* 0,10*

 [70%] 0,19* 0,18* 0,2* 0,17* 0,02 0,04 0,03 0,05

Inloop:

 20%
Uitloop: 

30%

0,17* 0,19* 0,17* 0,23* 0,08* 0,10* 0,09* 0,10*

 [30%] 0,17* 0,18* 0,17* 0,18* 0,05 0,06* 0,05 0,06*

 [Uren werk] 0,03 - 0,03 - 0,02 - 0,02 -
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TWEEDE ORDE

Simulatie In vergelij
king met

Armoede%  
en %punt Δ

Armoedekloof ratio  
en %punt Δ

vast zwevend vast zwevend

IND HH IND HH IND HH IND HH

Beleid 2014: 11,26% 3,07%

Geen WGV: Beleid 2014 0,28* -0,33* 0,18* 0,04

Vast bedrag:

Individueel

Geen WGV

-0,65* - -0,14* - -0,22* - -0,11* -

  HH equivalen-
tieschaal

- -0,65* - -0,26* - -0,24* - -0,13*

 HH als één - -0,75* - -0,29* - -0,27* - -0,16*

  HH  
# gezinsleden

- -0,64* - -0,11 - -0,23* - -0,10*

Grens:

 Inkomen (1)

Vast bedrag 
(equival 

schaal voor 
HH)

-0,05 -0,57* -0,18* -0,88* -0,06* -0,13* -0,09* -0,22*

  [Inkomen (1,5)] -0,07 -0,44* -0,14* -0,41* -0,11* -0,11* -0,14* -0,14*

  [Uurloon 
12 EUR]

-0,76* - -0,69* - -0,18* - -0,17* -

  Uurloon 
15 EUR

-0,56* - -0,38* - -0,12* - -0,11* -

Uitloop:

 [10%]
Grens: inko-

men (1)

-0,13 0,15* 0,02 0,26* -0,04 0,02 -0,03 0,04

 30% -0,1 0,05 0,03 0,10* -0,03 0,01 -0,03 0,01

 [70%] -0,06 0,08 -0,01 0,10* -0,01 0,01 -0,02 0,01

Inloop:

 20%
Uitloop: 

30%

-0,16* -0,09 -0,27* -0,11* -0,07* -0,02 -0,07* -0,02

 [30%] -0,11 -0,09 0,13* -0,07 -0,05 -0,02 -0,04 -0,01

 [Uren werk] 0,04 - -0,06 - 0,01 - 0,01 -

Noot: scenario’s tussen haakjes zijn sensitiviteitschecks. * = statistisch significant betrouwbaarheids interval van 0,05, 
berekend op basis van methode voorgesteld in Goedemé e.a., 2013.

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD (onderliggende data BE-SILC 2012).
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NON-TAKE-UP VAN DE 
VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 
EN AUTOMATISCHE 
RECHTENTOEKENNING: 
OVERZICHT EN CASE STUDY

DOOR EVA LEFEVERE, TIM GOEDEME, MARJOLIJN DE WILDE EN TOM DE SPIEGELEER

 INLEIDING

De effectiviteit en efficiëntie van sociaal beleid hangen niet enkel af van de 
beschikbaarheid van gepaste beleidsmaatregelen en initiatieven. Ook de mate waarin 
burgers effectief gebruik maken van deze maatregelen speelt een belangrijke rol. Het 
is immers zo dat heel wat goedbedoeld beleid niet terecht komt bij de mensen die er 
recht op hebben. We spreken van non-take-up of ‘niet-gebruik’ wanneer personen 
socialezekerheidsvoorzieningen waarop ze recht hebben, niet of slechts gedeeltelijk 
opnemen (van Oorschot, 1995). Dit ondermijnt de slagkracht van overheden op de 
verschillende beleidsniveaus om een doortastend beleid te voeren dat armoede en 
sociale uitsluiting effectief terugdringt. Bovendien kan non-take-up zorgen voor een 
niet te rechtvaardigen ongelijkheid tussen personen en gezinnen in een gelijkaardige 
situatie.

Onderzoek leert echter dat overheden en administraties over verschillende 
mogelijkheden beschikken om non-take-up in te dijken. Een van de belangrijkste 
beleidsmaatregelen in de strijd tegen non-take-up is automatische rechtentoekenning. 
Socialezekerheidsrechten worden dan toegekend zonder, of met zo weinig mogelijk, 
noodzakelijke tussenkomst van de sociaal verzekerde. In dit artikel kijken we 
naar automatische rechtentoekenning binnen het systeem van de verhoogde 
tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Dit is een erg interessante uitkering om het 
effect van automatische rechtentoekenning te onderzoeken. Bij deze tegemoetkoming 
werd de voorbije 20 jaar immers op verschillende manieren werk gemaakt van 
automatisering.

In dit artikel onderzoeken we het effect van de volledige automatisering van de 
toekenning van de verhoogde tegemoetkoming op het verminderen van non-
take-up. We focussen op enkele groepen rechthebbenden waarvoor de verhoogde 
tegemoetkoming een afgeleid recht is. Meer bepaald analyseren we de omvang 
van non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming door mensen met recht op 



252

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2E TRIMESTER 2019

een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)1, een tegemoetkoming voor personen 
met een beperking of een leefloon, en dit over de periode 2003-2011. Tijdens de 
analyseperiode hadden deze mensen in principe allemaal recht op verhoogde 
tegemoetkoming. Voor mensen met een inkomensgarantie voor ouderen of een 
tegemoetkoming voor personen met een beperking verliep de toekenning vanaf het 
begin al automatisch. Voor leefloongerechtigden werd het toekenningsproces over de 
jaren heen geautomatiseerd. Doordat sommige OCMW’s (Openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn) sneller werk maakten van automatische gegevensuitwisseling 
dan andere en door te vergelijken met de andere categorieën van rechthebbenden, 
kunnen we nagaan in welke mate automatische rechtentoekenning een impact heeft 
gehad op de omvang van non-take-up. Voor zover we weten, is dit de eerste keer dat 
deze case wordt onderzocht.

De analyses tonen ten eerste aan dat de automatisering van de gegevensstromen een 
groot effect heeft gehad op het terugdringen van non-take-up van de verhoogde 
tegemoetkoming door leefloongerechtigden. Dit is erg opvallend omdat deze groep 
in principe ook voor de automatisering al ‘automatisch’ recht had: de verhoogde 
tegemoetkoming was toen ook al een afgeleid recht, waarbij enkel een formulier moest 
worden ingediend, zonder nieuwe toetsing van het recht. Ten tweede stellen we vast 
dat ook op het einde van onze observatieperiode in 2011 er nog heel wat variatie 
tussen OCMW’s bestond in het percentage non-take-up. Dit toont aan dat hoewel 
automatisering een erg belangrijke maatregel is, mogelijk nog meer maatregelen nodig 
zijn om non-take-up onder de groep van leefloongerechtigden volledig ongedaan te 
maken.

We starten dit artikel met de nodige achtergrondinformatie en een situering van ons 
onderzoek. Eerst schetsen we de hoofdlijnen van de wetenschappelijke literatuur rond 
non-take-up. Daarna bespreken we het principe van de verhoogde tegemoetkoming 
en de verschillende categorieën van rechthebbenden. Ten slotte geven we een overzicht 
van de maatregelen die tot op heden genomen werden in het kader van de automatische 
rechtentoekenning van de verhoogde tegemoetkoming.

In het tweede deel van het artikel presenteren we onze casestudy. We bespreken 
achtereenvolgens het opzet van de studie, de gebruikte data en methodologie en de 
resultaten.

We eindigen het artikel met een discussie over de implicaties van onze bevindingen en 
de beperkingen van de studie.

(1) Wanneer we in dit artikel spreken over personen met recht op een inkomensgarantie voor ouderen, 
bedoelen we ook diegenen met recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (de voorloper van de 
inkomensgarantie voor ouderen) of een rentebijslag.
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1. ACHTERGROND EN SITUERING VAN HET ONDERZOEK

1.1. NON-TAKE-UP EN AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

Non-take-up of ‘niet-gebruik’ is het ‘niet of slechts gedeeltelijk opnemen van sociale- 
zekerheidsvoorzieningen door mensen die er recht op hebben’ (van Oorschot, 1995). 
Het meten van non-take-up is vaak moeilijk (er wordt immers geprobeerd iets te 
meten dat ‘er niet is’ …). Daardoor zijn beschikbare gegevens beperkt. Toch blijkt de 
omvang van dit probleem vaak zeer groot. Zo wordt geschat dat in België tussen 57 
en 76% van de mensen die recht hebben op leefloon, dit in de praktijk niet opneemt 
(Bouckaert en Schokkaert, 2011). Voor andere voorbeelden uit ons land, zie Van 
Hootegem en De Boe (2017).

Waaróm mensen hun rechten niet opnemen is een vraag die wetenschappers sinds 
lang, en in toenemende mate, bezighoudt. De eerste verklarende modellen voor non-
take-up vertrokken vanuit de gerechtigde zelf. Het model van Kerr ging er bijvoorbeeld 
van uit dat een gerechtigde achtereenvolgens zes drempels moet overwinnen om te 
komen tot opname van een voorziening. Lukt het niet om een bepaalde drempel te 
nemen, dan leidt dit tot non-take-up (Kerr, 1982). ‘Rational choice’-modellen stelden 
dan weer dat het proces, om het recht op een voorziening te doen gelden, bestaat uit 
een rationele afweging van kosten en baten door de gerechtigde. Wegen de kosten 
meer door dan de baten, dan is non-take-up het gevolg (Ritchie, 1988).

Zowel in de economische als de sociologische literatuur zijn deze eerste modellen 
in de loop der jaren grondig gewijzigd en aangepast. Een terugkomende vaststelling 
daarbij is dat het gedrag van de gerechtigde in belangrijke mate kan worden beïnvloed. 
Onderzoekers uit de gedragseconomie (behavioral economics) benadrukken dat het 
proces om tot opname van een voorziening te komen, lang niet zo rationeel verloopt 
als aanvankelijk aangenomen. Het gedrag van mensen blijkt onderhevig aan bepaalde 
vertekeningen (biases). Zo hebben herhalingen van eenzelfde boodschap een duidelijk 
effect op (non)-take-up (Bhargava en Manoli, 2015). Of mensen hun rechten 
opnemen hangt ook in belangrijke mate af van de default optie (de optie die standaard 
geldt wanneer een gerechtigde geen enkele actie onderneemt). Een weloverwogen 
keuze van deze default optie kan de take-up dus ook gevoelig beïnvloeden (Johnson 
en Goldstein, 2003; Choi, Laibson et al., 2004; Thaler en Sunstein, 2008). Ten slotte 
heeft ook automatische rechtentoekenning een belangrijke positieve impact op de 
take-up (Currie, 2006). Onderzoekers uit de sociologie pleiten voor het loslaten van 
de eenzijdige focus van de eerste modellen op het beslissingsproces van de gerechtigde. 
Als alternatief wordt een multilevel-model voor non-take-up naar voren geschoven 
(van Oorschot, 1995). In dit model bevinden de oorzaken van non-take-up zich niet 
enkel op het niveau van de gerechtigde (cliënt-niveau), maar ook (en in hoge mate) 
op het niveau van de administratie en de voorziening zelf. Op het niveau van de 
administratie kunnen bijvoorbeeld doelgerichte informatie, het vereenvoudigen van 
administratieve procedures of een goed uitgewerkte coördinatie tussen instellingen 
non-take-up gevoelig verminderen. Op het niveau van de voorziening zelf zorgt een 
bestaansmiddelenonderzoek voor een hogere non-take-up. Een positief imago van de 
voorziening kan de non-take-up dan weer doen dalen.
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De vaststelling dat met beleid een reële invloed kan worden uitgeoefend op de non-
take-up is ook beleidsmakers zelf niet ontgaan. Manieren om als overheid non-take-
up te bestrijden krijgen hoe langer hoe meer aandacht in het beleidsdiscours2. Een 
centrale plaats wordt daarbij toebedeeld aan de automatische rechtentoekenning (zie 
bijvoorbeeld het Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging (april 
2012), het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (juli 2015) of het Plan Wallon de 
Lutte contre la pauvreté (september 2015)).

De term ‘automatische rechtentoekenning’ omvat, zoals omschreven door het 
Steunpunt voor Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale uitsluiting, meerdere 
situaties (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 2013; Buysse, Goedemé et al., 
2017). In de meest zuivere vorm gaat het om de ‘automatische opening van een recht’. 
De overheid onderzoekt ambtshalve of de voorwaarden om het recht te openen zijn 
vervuld, zonder voorafgaandelijke vraag van de potentieel gerechtigde. Het recht kan 
toegekend worden zonder noodzakelijke tussenkomst van de gerechtigde. Een tweede 
vorm van automatisering is de ‘identificatie als mogelijk rechthebbende’. Hierbij 
wordt een persoon door de overheid(sdienst) geïdentificeerd als mogelijk gerechtigde, 
maar is er bijkomende informatie nodig. Aan de gerechtigde wordt gevraagd om deze 
informatie te bezorgen. Daarop kan de overheid het recht dan al dan niet toekennen. 
Er zijn ten slotte situaties waarbij de opening van het recht niet automatisch verloopt, 
maar wel de actualisering ervan. Dit geldt voor personen die reeds als begunstigden 
gekend zijn door de bevoegde overheid(sdienst). Wijzigingen in hun situatie worden 
automatisch onderzocht. Naargelang de uitkomst wordt het recht verlengd, dan wel 
stopgezet (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 2013; Buysse, Goedemé et al., 
2017). Deze verschillende vormen van automatische rechtentoekenning vinden we 
ook terug binnen het ‘proactief handelen’ door de overheid, in het denkkader van 
‘responsief, actief en proactief handelen’ (Steenssens, Degavre et al., 2007).

1.2. DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

1.2.1. Principe

De verhoogde tegemoetkoming is een belangrijke maatregel in het streven naar een 
financieel toegankelijke gezondheidszorg in België. Personen met recht op verhoogde 
tegemoetkoming betalen lagere eigen bijdragen (lager remgeld) voor geneeskundige 
verstrekkingen. Bij consultaties bij de huisarts hebben ze bovendien recht op de 
derdebetalersregeling. Dit betekent dat ze bij deze consultaties enkel het remgeld 
betalen. De rest van de kosten worden door het ziekenfonds rechtstreeks aan de 
huisarts vergoed. Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming hebben geen recht op 
de derdebetalersregeling voor consultaties bij de huisarts3: zij betalen de volledige 
kosten van de raadpleging en krijgen achteraf een deel terugbetaald door hun 

(2) Een illustratie daarvan is het TAKE-project van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, het 
Federaal Planbureau, de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de Universiteit van Luik. In 
dit project wordt de non-take-up van Belgische overheidsvoorzieningen onderzocht.
(3) Een uitzondering zijn personen met het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’. Zij hebben 
wel altijd recht op derdebetalersregeling voor consultaties bij de huisarts, zelfs als ze geen verhoogde 
tegemoetkoming hebben.
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ziekenfonds. Bij hospitalisatie betalen mensen met verhoogde tegemoetkoming verder 
een lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten dan personen zonder verhoogde 
tegemoetkoming. Tot slot genieten mensen met de verhoogde tegemoetkoming een 
aantal voordelen buiten de ziekteverzekering, zoals 50% korting voor de trein en een 
korting op abonnementen bij De Lijn. In bepaalde gemeenten hebben ze recht op 
aanvullende lokale tegemoetkomingen.

Om recht te kunnen hebben op de verhoogde tegemoetkoming zijn er drie 
voorwaarden. Er is ten eerste een aansluiting bij een verzekeringsinstelling (een 
ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) vereist. Ten tweede 
moet de kandidaat-gerechtigde recht hebben op de terugbetaling van geneeskundige 
verstrekkingen. Hiervoor moet deze voldoende bijdragen betaald hebben in het tweede 
jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het recht op terugbetaling van geneeskundige 
verstrekkingen bepaald wordt. Is dit niet het geval, dan is deze ‘niet in regel’ of ‘niet 
verzekerd’ (Lefevere, 2007) 4. Ten derde is de verhoogde tegemoetkoming enkel bedoeld 
voor mensen met een laag inkomen. Het systeem bestaat al sinds 19635. Aanvankelijk 
was het enkel toegankelijk voor personen uit welbepaalde sociale categorieën. In de 
loop van de jaren nam het aantal mensen dat aanspraak kon maken op de verhoogde 
tegemoetkoming stelselmatig toe6. In het huidige systeem kunnen begunstigden op 
verhoogde tegemoetkoming grofweg in 2 groepen opgedeeld worden: (1) personen 
die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomenstest 
en (2) personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een 
sociaal voordeel.

1.2.2. Verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomenstest

Personen met een laag inkomen kunnen de verhoogde tegemoetkoming aanvragen 
bij hun ziekenfonds. Dit ziekenfonds zal dan van hen een inkomenstest afnemen. 
Deze test houdt rekening met het inkomen van de aanvrager, dat van zijn/haar 
partner en dat van hun personen ten laste. Het grensbedrag waartegen de inkomens 
worden afgewogen, wordt jaarlijks vastgelegd. Ligt het berekende inkomen onder dit 
grensbedrag, dan heeft betrokkene recht op de verhoogde tegemoetkoming (voor meer 
informatie zie De Spiegeleer, Lemkens et al., 2013).

(4) ‘Niet-verzekerd zijn’ is dus niet hetzelfde als niet aangesloten zijn bij een verzekeringsinstelling. Niet-
verzekerden zijn aangesloten, maar hebben geen recht op terugbetaling van geneeskundige verstrekking 
omdat de vereiste bijdragen niet zijn betaald.
(5) Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.
(6) Koninklijk besluit (KB) van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de 
voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld zijn in artikel 37, § 1 van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, Belgisch Staatsblad 
(BS), 22 augustus 1997, en KB van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van 
de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot 
invoering van het OMNIO-statuut, BS 3 april 2007.
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Vóór 1 juli 2007 konden enkel mensen uit bepaalde, welomschreven sociale 
categorieën een dergelijke inkomenstest laten afnemen. Oorspronkelijk 
ging het alleen om de zogenaamde WIGW’s (weduwen, personen met een 
beperking, gepensioneerden en wezen). In de loop der jaren werd het systeem 
uitgebreid met andere categorieën personen, bijvoorbeeld langdurig werklozen 
en eenoudergezinnen. Vanaf 1 juli 2007 konden ook andere personen met 
een laag inkomen (los van een bepaalde sociale categorie) de verhoogde 
tegemoetkoming aanvragen, en dit onder het zogenaamde ‘OMNIO-statuut’7.

De klassieke verhoogde tegemoetkoming (bedoeld voor mensen uit bepaalde 
sociale categorieën) en het OMNIO-statuut (bedoeld voor personen die niet tot 
een welomschreven categorie behoorden maar wel een laag inkomen hadden) 
bestonden gedurende enkele jaren naast elkaar. Vanaf 1 januari 2014 werd het 
systeem opnieuw hervormd8, en de twee regelingen werden geïntegreerd. De 
verhoogde tegemoetkoming was vanaf dan toegankelijk voor iedereen met een 
bescheiden inkomen na een inkomenstest. De term ‘OMNIO-statuut’ wordt 
niet langer gebruikt.

1.2.3. Verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel

Voor personen die recht hebben op een sociaal voordeel (bv. een 
tegemoetkoming voor personen met een beperking of een inkomensgarantie 
voor ouderen) is een bijkomende inkomenstest door het ziekenfonds niet 
meer nodig. Het lage inkomen werd voor deze mensen immers al door een 
andere instantie vastgesteld. Zij hebben automatisch, zonder inkomenstoets, 
recht op de verhoogde tegemoetkoming. Ook kinderen die zich in een 
behartigenswaardige situatie bevinden, hebben automatisch recht op de 
verhoogde tegemoetkoming.

Het betreft volgende categorieën van personen:
�	personen die een sociaal voordeel genieten:

	‒ personen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen, een 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een rentebijslag;

	‒ personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor personen met 
een beperking;

(7) KB van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut, BS 3 april 2007.
(8) KB van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in 
artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 29 januari 2014. In de tekst wordt hier verder naar 
verwezen als ‘KB van 15 januari 2014’.
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	‒ personen met recht op een leefloon die dit leefloon ontvingen gedurende drie 
ononderbroken maanden in het afgelopen jaar9;

	‒ personen met recht op een equivalent leefloon die dit equivalent leefloon 
ontvingen gedurende drie ononderbroken maanden in het afgelopen jaar10.

�	kinderen die zich in een behartigenswaardige situatie bevinden:
	‒ kinderen met een erkende beperking van minstens 66% of 4 punten op de 

eerste pijler van de medisch-sociale schaal11;
	‒ niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV);
	‒ volle wezen.

Ook de partners en personen ten laste van deze personen hebben recht op verhoogde 
tegemoetkoming.

1.3. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING BIJ DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Om de verhoogde tegemoetkoming toe te kennen, wordt in de mate van het mogelijke 
gebruik gemaakt van automatische rechtentoekenning, in verschillende vormen. 
Hieronder lichten we kort toe hoe dit in zijn werk gaat. Voor de eenvoud gaan we 
voornamelijk in op de opening van het recht op verhoogde tegemoetkoming. Op de 
actualisering, die ook voor een groot deel automatisch verloopt, gaan we ook in, maar 
minder in detail. Voor een gedetailleerdere uitleg over de actualisering van het recht op 
verhoogde tegemoetkoming, zie De Spiegeleer, Lemkens et al. (2013).

1.3.1. Verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomenstest

Wanneer de verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend op basis van een 
inkomenstest, is volledig automatische toekenning niet mogelijk. Er is immers 

(9) Vóór de inwerkingtreding van het KB van 15 januari 2014 gold het automatische recht op verhoogde 
tegemoetkoming ook voor personen die een leefloon ontvingen ‘gedurende zes niet opeenvolgende maanden 
in het afgelopen jaar’). Deze mogelijkheid bestaat nu niet meer, maar was wel van toepassing gedurende onze 
analyseperiode – zie verder.
(10) Vóór de inwerkingtreding van het KB van 15 januari 2014 gold het automatisch recht op verhoogde 
tegemoetkoming ook voor personen die een equivalent leefloon ontvingen ‘gedurende zes niet-opeenvolgende 
maanden in het afgelopen jaar'). Deze mogelijkheid bestaat nu niet meer.
(11) Vóór 11 maart 2008 hadden deze kinderen pas recht op verhoogde tegemoetkoming na een inkomenstest. 
Er bestond toen een verschil tussen kinderen van werknemers ingeschreven in de Algemene Regeling en 
kinderen van zelfstandigen. Kinderen ingeschreven in de Algemene Regeling konden worden ingeschreven 
bij het ziekenfonds als gerechtigde. De inkomenstest had daardoor enkel betrekking op het inkomen van 
het kind zelf (tenzij deze een echtgenoot/levenspartner of personen ten laste had). Daardoor leidde het 
inkomensonderzoek in de meeste gevallen tot toekenning van de verhoogde tegemoetkoming. Kinderen 
ingeschreven in de Regeling voor Zelfstandigen werden ingeschreven als personen ten laste. De inkomenstest 
had daardoor betrekking op de inkomsten van het kind, maar ook die van de gerechtigden ten laste waarvan 
het kind was ingeschreven, diens echtgenoot of levenspartner en hun personen ten laste. Dit veranderde door 
het KB van 11 maart 2008 tot wijziging van het KB van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut, BS 22 april 2008. Door dit KB werd het ook mogelijk 
om kinderen van zelfstandigen in te schrijven als gerechtigde. Daardoor zou het inkomensonderzoek in 
de meeste gevallen leiden tot de toekenning van het recht. Bijgevolg werd, vanuit een bekommernis tot 
vereenvoudiging, de inkomenstoets voor kinderen met een beperking vanaf die datum afgeschaft.
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steeds tussenkomst van de potentieel gerechtigde nodig. Toch werden grote stappen 
vooruit gezet in het zoveel mogelijk automatiseren van de toegang tot de verhoogde 
tegemoetkoming. Waar mogelijk worden potentieel gerechtigden proactief door de 
ziekenfondsen geïdentificeerd op basis van administratieve informatie. Ze ontvangen 
dan een uitnodiging voor een inkomenstest. Met andere woorden worden mensen 
die mogelijk recht hebben, actief aangespoord om dit recht ook daadwerkelijk op te 
nemen.

De meeste mensen die behoren tot een van de hieronder omschreven sociale categorieën 
kunnen door het ziekenfonds worden geïdentificeerd op basis van informatie van 
andere administraties of van het ziekenfonds zelf, en worden dus proactief uitgenodigd 
om een aanvraag in te dienen:
�	weduwes/weduwnaars: geïdentificeerd aan de hand van elektronische informatie 

over wijzigingen in het Rijksregister, via de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ);

�	personen met een beperking: geïdentificeerd aan de hand van elektronische 
informatie uit de bestanden van de ziekenfondsen zelf;

�	gepensioneerden: geïdentificeerd op basis van het elektronische pensioenattest van 
de pensioenuitbetalingsinstelling(en), via de KSZ (gegevensstroom A101);

�	arbeidsongeschikten of werklozen gedurende minstens 12 maanden: geïdentificeerd 
aan de hand van gecombineerde informatie over arbeidsongeschiktheid van de 
ziekenfondsen zelf en over werkloosheid van de werkloosheidsuitbetalings instel-
lingen, via de KSZ (gegevensstroom A003);

�	personen met een beperking: geïdentificeerd aan de hand van het elektronische 
attest van erkenning als mindervalide van de FOD Sociale Zekerheid, via de KSZ;

�	eenoudergezinnen: geïdentificeerd met behulp van gecombineerde elektronische 
informatie van het Rijksregister (via de KSZ) en van de ziekenfondsen zelf.

Voor 2 categorieën hebben de ziekenfondsen geen elektronische informatie tot hun 
beschikking: overheidspersoneel in disponibiliteit met een ziekteperiode van minstens 
1 jaar enerzijds, en militairen die tijdelijk, maar minstens 1 jaar, ontheven zijn uit 
hun ambt wegens ziekte anderzijds. Personen die tot deze categorieën behoren en 
aanspraak willen maken op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een laag 
inkomen, moeten hun ziekenfonds zelf een papieren attest bezorgen. Aangezien deze 
personen een groot deel van hun loon blijven behouden tijdens hun ziekteperiode, is 
de kans dat zij recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming echter klein.

In het jaar na de opening van het recht op verhoogde tegemoetkoming, controleren 
de ziekenfondsen aan de hand van de hierboven beschreven elektronische informatie 
of de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming nog steeds behoren tot 
1 van de omschreven sociale categorieën. Is dat het geval, dan wordt het recht op 
verhoogde tegemoetkoming automatisch verlengd. Is dat niet het geval, dan worden 
de betrokkenen gecontacteerd en kunnen ze eventueel een nieuwe aanvraag voor 
verhoogde tegemoetkoming indienen.

Personen die niet behoren tot een van de omschreven sociale categorieën, maar wel een 
laag inkomen hebben, werden tot voor kort niet proactief geïdentificeerd. Daar kwam 
verandering in toen in 2015 voor de eerste keer de ‘proactieve flux’ werd georganiseerd. 



NON-TAKE-UP VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

259

De ziekenfondsen ontvingen hiervoor, via het RIZIV, van de Administratie van de 
Personenbelasting een lijst met gezinnen waarvan het inkomen beneden de drempel 
voor toekenning van de verhoogde tegemoetkoming lag. Deze gezinnen werden 
vervolgens aangeschreven met informatie over de verhoogde tegemoetkoming en een 
uitnodiging voor een inkomenstest. Uit een experimentele studie bleek dat de proactieve 
contactname ervoor zorgde dat de opname van de verhoogde tegemoetkoming in deze 
groep substantieel toenam (Van Gestel et al., 2017; Goedemé et al., 2017).

Zowel voor personen die behoren tot een van de sociale categorieën, als voor diegenen 
voor wie dit niet het geval is, voeren de ziekenfondsen op regelmatige basis controles 
uit om na te gaan of het recht op verhoogde tegemoetkoming kan blijven voortbestaan 
of niet. Dat is ten eerste het geval bij een wijziging van gezinssamenstelling. Wijzigt 
de samenstelling van het gezin, dan blijft het recht op verhoogde tegemoetkoming 
behouden tot het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin er 
een wijziging van gezinssamenstelling was12. De betrokkenen worden hiervan op de 
hoogte gesteld en kunnen als ze dit willen opnieuw een aanvraag voor verhoogde 
tegemoetkoming indienen, waarin rekening gehouden wordt met de vernieuwde 
gezinssamenstelling. Wordt het gezin uitgebreid met een kind jonger dan 16 jaar dat 
voor het eerst in het Rijksregister wordt ingeschreven, dan wordt het recht op verhoogde 
tegemoetkoming niet stopgezet, maar juist uitgebreid tot dit kind. Ten tweede kijken 
ziekenfondsen jaarlijks, via elektronische informatie van de Administratie van de 
Personenbelasting, na of het inkomen van mensen die de verhoogde tegemoetkoming 
genieten boven de drempel voor verhoogde tegemoetkoming ligt. Is dat zo, of is er niet 
voldoende informatie, dan wordt het recht stopgezet. De betrokken leden worden wel 
gecontacteerd en kunnen als ze willen opnieuw een inkomenstest laten uitvoeren. Ligt 
het inkomen onder de drempel, dan blijft het recht op verhoogde tegemoetkoming 
bestaan (De Spiegeleer, Lemkens et al., 2013).

1.3.2. Verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel

Voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal 
voordeel en voor kinderen die zich in een behartigenswaardige situatie bevinden, 
werd in de loop der jaren een systeem van volledig automatische rechtentoekenning 
uitgebouwd. Het recht op verhoogde tegemoetkoming kan hierbij toegekend worden 
zonder dat tussenkomst van de gerechtigde nodig is. Ook hierbij wordt gebruik 
gemaakt van administratieve informatie.

Informatie over het recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een 
inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag wordt sinds 1994 via de 
gegevensstroom A003 doorgegeven van de Federale Pensioendienst (vroeger Rijksdienst 
voor Pensioenen of RVP) via de KSZ naar het Nationaal Intermutualistisch College 
(NIC). Dit verspreidt op haar beurt de informatie onder de ziekenfondsen. Vóór de 
invoering van dit attest moest de persoon in kwestie zelf het papieren attest dat hij van 
de RVP ontving, naar het ziekenfonds brengen.

(12) Sinds oktober 2017 is dit gewijzigd naar ‘het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin er 
een wijziging van gezinssamenstelling was’ (KB van 15 januari 2014, art. 36).
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Informatie over de tegemoetkomingen voor personen met een beperking wordt 
eveneens sinds 1994 via de gegevensstroom A003 van het DG Personen met een 
Handicap (FOD Sociale Zekerheid of FOD SZ) via de KSZ doorgegeven aan het 
NIC, en van daaruit aan de ziekenfondsen. Vóór 1994 moest de gerechtigde zelf het 
papieren attest van het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu aan het ziekenfonds bezorgen.

Indien een kind een beperking heeft van minstens 66% of 4 punten op de eerste 
pijler van de medisch-sociale schaal, dan wordt deze informatie van de FOD SZ 
doorgegeven via de KSZ aan het NIC via de elektronische gegevensstroom A652. Het 
NIC bezorgt deze informatie aan de ziekenfondsen. Deze gegevensstroom werd in 
productie gesteld in 2008.

Informatie over het recht op een leefloon of een equivalent leefloon wordt van de 
OCMW’s aan de ziekenfondsen bezorgd door middel van de gegevensstroom 
A036. Deze stroom gaat van de OCMW’s via de KSZ naar het NIC, en zo naar de 
ziekenfondsen. In de periode vóór de uitwisseling van informatie via de attesten A036 
dienden OCMW’s of leefloongerechtigden een papieren attest aan hun ziekenfonds te 
bezorgen dat vermeldde dat ze recht hadden op dit sociale voordeel. De aansluiting van 
de OCMW’s bij de KSZ (en dus het tot stand komen van de gegevensstromen A036) 
verliep in de praktijk erg moeizaam. Dit had als gevolg dat niet alle OCMW’s op 
hetzelfde moment bij de KSZ aansloten. Er zijn in totaal 589 OCMW’s in België. De 
eerste OCMW’s die het attest A036 gebruikten, deden dit al in december 1999, het 
laatste pas in maart 2012. Twee ‘technische’ factoren speelden een rol bij de moeizame 
aansluiting (Lefevere, 2003). Ten eerste beschikten de OCMW’s vaak niet over de 
nodige infrastructuur op het gebied van informatica. Ten tweede was er lange tijd geen 
overkoepelend orgaan dat de gegevens van de afzonderlijke OCMW’s kon beheren 
(een zogenaamde ‘beheersinstelling’). Een dergelijke structuur is nodig omdat een 
rechtstreeks verwijzing in het Repertorium van de KSZ naar de OCMW’s problemen 
stelt op het vlak van privacy. Een van de taken van een beheersinstelling is bijgevolg het 
verzekeren van de anonimiteit bij de uitwisseling van gegevens over het lidmaatschap 
van een bepaalde socialezekerheidsinstelling. Dit laatste probleem werd opgelost toen 
in februari 1998 het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu bereid gevonden werd om een secundair netwerk tussen de OCMW’s uit te 
bouwen. OCMW’s wezen verder op het gebrek aan middelen (tijd, geld en personeel) 
om de aansluiting vlot te doen verlopen.

Volle wezen of niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) worden onder 
deze hoedanigheden ingeschreven bij de ziekenfondsen. Informatie over deze 
hoedanigheden is dus beschikbaar bij de ziekenfondsen zelf, waardoor het recht op 
verhoogde tegemoetkoming automatisch kan worden toegekend. De automatische 
toekenning voor NBMV geldt sinds 2007. Voor volle wezen geldt ze pas sinds 
2014: voordien kon de verhoogde tegemoetkoming enkel worden toegekend na een 
inkomenstest.

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor mensen met een sociaal voordeel 
wordt jaarlijks automatisch verlengd indien (op basis van de voorgenoemde informatie 
en attesten) blijkt dat nog steeds aan de voorwaarden voldaan is.
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2. CASESTUDY: OPNAME VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR MENSEN MET EEN SOCIAAL 

VOORDEEL

Uit de vorige paragraaf wordt duidelijk dat binnen het systeem van de verhoogde 
tegemoetkoming in de loop der jaren veel initiatieven van automatische 
rechtentoekenning genomen zijn. Algemeen (en allicht terecht) wordt aangenomen 
dat deze automatisering een belangrijke impact heeft op non-take-up (Currie, 2006; 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, 2013; Buysse, Goedemé et al., 2017). 
Niettemin zijn metingen van deze impact schaars. Een uitzondering vormt een 
meting van het effect van het systeem van de proactieve flux (Goedemé, Van Gestel 
et al., 2017; Van Gestel, Goedemé et al., 2017). Met de hiernavolgende casestudy 
willen we opnieuw de impact meten van automatisering op de toekenning van de 
verhoogde tegemoetkoming. We focussen deze keer op de opname van de verhoogde 
tegemoetkoming door mensen met recht op een van de volgende sociale voordelen: 
inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor personen met een beperking 
en leefloon13.

2.1. OPZET VAN DE STUDIE IN HET KORT

Voor personen met recht op een inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming 
voor personen met een beperking of een leefloon bepalen we de omvang van de non-
take-up van de verhoogde tegemoetkoming voor elk jaar tussen 2003 en 2011. We 
maken hiervoor gebruik van administratieve gegevens. We vergelijken voor elke groep 
het aantal potentieel gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming met het aantal 
effectieve gerechtigden. Deze vergelijking gebeurt per gemeente. Aangezien OCMW’s 
op gemeentelijk niveau actief zijn, is een analyse op dat niveau het meest geschikt.

De opgevraagde gegevens hebben betrekking op de periode 2003 tot en met 2011. Voor 
personen met recht op een inkomensgarantie voor ouderen of op een tegemoetkoming 
voor personen met een beperking, was automatische rechtentoekenning al een feit 
sinds 1994, en dus gedurende heel onze analyseperiode. Voor personen met recht op 
een leefloon was dat, gezien de moeizame aansluiting van OCMW’s bij de KSZ, niet 
het geval. Tijdens de analyseperiode nam het aantal OCMW’s dat gebruik maakte 
van elektronische gegevensuitwisseling toe. Dit geeft ons de mogelijkheid om een 
inschatting te maken van het effect van volledig automatische rechtentoekenning op 
non-take-up. We analyseren hiervoor de evolutie van de non-take-up van de verhoogde 

(13) Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook de impact van de automatisering op de opname van 
de verhoogde tegemoetkoming te meten voor kinderen met een beperking en voor gerechtigden op een 
equivalent leefloon. Tijdens de analyses bleek echter dat onze data voor deze twee groepen niet toereikend 
waren. Voor kinderen met een beperking bleek dat de groep gerechtigden in de gegevensaanvraag niet juist 
was afgebakend. Voor mensen met een equivalent leefloon bleek tijdens de analyse dat bijkomende informatie 
noodzakelijk was. Er zijn met name categorieën van mensen met een equivalent leefloon die als gevolg van 
hun statuut niet kunnen worden aangesloten bij de Belgische Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Zoals gezegd 
is aansluiting bij een verzekeringsinstelling een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de verhoogde 
tegemoetkoming. Om een juiste analyse van de non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming door 
equivalent leefloongerechtigden mogelijk te maken, zouden deze mensen dus moeten worden uitgesloten van 
de analyse (ze dienen te worden verwijderd uit de groep potentieel gerechtigden). De informatie om dit te 
doen was echter niet beschikbaar.
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tegemoetkoming tussen 2003 en 2011 en vergelijken deze tussen de 3 categorieën 
personen.

2.2. DATA EN METHODES

2.2.1. Studiepopulatie

De studiepopulatie bestaat uit drie categorieën van personen met een sociaal voordeel.
�	Personen met een inkomensgarantie voor ouderen, een gewaarborgd inkomen voor 

bejaarden of een rentebijslag. De inkomensgarantie voor ouderen vervangt het 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden sinds 2001. Vanaf 2001 krijgt elke nieuwe 
gerechtigde een inkomensgarantie voor ouderen in plaats van een gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden. De groep gebruikers van het gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden sterft dus langzaam maar zeker uit.

�	Personen met een tegemoetkoming voor personen met een beperking. Onder 
tegemoetkoming voor personen met een beperking worden drie verschillende 
types uitkeringen verstaan: de inkomensvervangende tegemoetkoming, de 
integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

�	Personen met recht op een leefloon die dit leefloon ontvingen gedurende drie 
ononderbroken maanden, ofwel zes niet-opeenvolgende maanden in de loop van 
de periode van 1 jaar.

2.2.2. Gegevensbronnen

Gegevens over het recht op de sociale voordelen, het recht op verhoogde 
tegemoetkoming en de aansluiting van de OCMW’s bij de KSZ werden opgevraagd 
uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ14. Verder 
maken we gebruik van gegevens van het RIZIV (Dienst voor administratieve 
controle - Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering 
van gegevens). Merk op dat onze gegevens over de verhoogde tegemoetkoming uit 
2 verschillende bronnen afkomstig zijn: Grafiek 1 is gebaseerd op gegevens van het 
RIZIV, alle andere grafieken op gegevens uit het Verwijzingsrepertorium.

2.2.3. Variabelen

a. Evolutie verhoogde tegemoetkoming
We gebruiken een variabele die het totaal aantal rechthebbenden op verhoogde 
tegemoetkoming tussen 2003 en 2012 (telkens op 1 januari) aangeeft. Onder 
rechthebbenden verstaan we zowel de gerechtigden (die het recht openen) als 
hun personen ten laste. Deze variabele is afkomstig van het RIZIV (Dienst voor 
administratieve controle – Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens 
en archivering van gegevens). Het RIZIV ontvangt van de verzekeringsinstellingen één 
keer per jaar een bestand met alle rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming 
op 1 januari van dat jaar. Dit bestand wordt door het RIZIV gebruikt voor de controle 
en verlenging van het recht op verhoogde tegemoetkoming. Vanaf 2005 kan in de 
gegevens een onderscheid gemaakt worden tussen rechthebbenden die verhoogde 

(14) Advies nr. 13/64 van 2 juli 2013 inzake de mededeling van anonieme gegevens door de KSZ.



NON-TAKE-UP VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

263

tegemoetkoming krijgen op basis van een inkomenstest en rechthebbenden die 
verhoogde tegemoetkoming krijgen op basis van een sociaal voordeel.

Het bestand wordt getrokken uit de bestanden van de verzekeringsinstellingen begin 
april. Eventuele retroactieve aanpassingen of correcties van het recht op verhoogde 
tegemoetkoming op 1 januari die gebeuren tussen januari en begin april, worden dus 
meegenomen in dit bestand. Wordt het recht op verhoogde tegemoetkoming op 1 
januari na begin april nog retroactief aangepast, dan zien we dit in ons bestand niet 
terug.

b. Inkomensgarantie voor Ouderen
De groep potentieel gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming definiëren we 
als het totale aantal mensen per gemeente met recht op een inkomensgarantie voor 
ouderen, gewaarborgd inkomen voor bejaarden of rentebijslag voor ouderen op 31 
december van de jaren 2003-2011. Deze variabele werd aangevraagd uit de KSZ-
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming.

De groep effectieve gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming bestaat uit het 
totale aantal personen per gemeente dat op 31 december van een bepaald jaar (2003-
2011) recht had op een inkomensgarantie voor ouderen, een gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden of rentebijslag voor ouderen en dat op 1 januari van het daaropvolgende 
jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming. Deze variabele werd samengesteld 
uit gegevens van het Datawarehouse en van het Verwijzingsrepertorium.

c. Tegemoetkoming voor personen met een beperking
De groep potentieel gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming bestaat uit het 
totale aantal mensen per gemeente met recht op een tegemoetkoming voor personen met 
een beperking (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) op 31 december van de jaren 2003-2011. 
Ook deze variabele werd aangevraagd uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 
Bescherming.

De groep effectief gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming bestaat uit het 
totale aantal mensen per gemeente dat op 31 december van een bepaald jaar (2003-
2011) recht had op een tegemoetkoming voor personen met een beperking en dat op 
1 januari van het daaropvolgende jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming. 
Deze variabele werd samengesteld uit gegevens van het Datawarehouse en van het 
Verwijzingsrepertorium.
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d. Leefloon
Voor de groep leefloongerechtigden hebben we ten eerste informatie over het totale 
aantal mensen per OCMW15 met recht op leefloon op 31 december van de jaren 
2003-2011. Hierbij werden enkel de personen die geen nulsaldo hadden in rekening 
gebracht (dit zijn personen die een terugvordering hebben gehad na een voorschot, 
een schorsing of een regularisatie). Ook werd enkel rekening gehouden met de mensen 
die op 31 december slechts bij 1 OCMW waren ingeschreven en die gedurende het 
afgelopen jaar niet bij een ander OCMW waren ingeschreven. Deze selectie was nodig 
omdat we voor dit onderzoek de leefloongerechtigden aan 1 OCMW moeten kunnen 
toewijzen. We willen immers de impact van de aansluiting van OCMW’s bij de 
KSZ op de non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming nagaan. Merk op dat we 
hierdoor mogelijk een groep missen die gevoelig is voor non-take-up, juist omwille van 
de verhuisbeweging en de bijhorende verhuis van administratie. De gegevens werden 
aangevraagd uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming.

De groep potentieel gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming bestaat uit het 
totale aantal mensen per OCMW met recht op leefloon op 31 december van de jaren 
2003-2011 dat dit leefloon ontving (1) ononderbroken gedurende oktober, november 
en december van het desbetreffende jaar of (2) onderbroken gedurende in totaal 6 
maanden in het desbetreffende jaar16. Ook deze variabele werd aangevraagd bij de KSZ 
op basis van gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming.

De groep effectieve gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming bestaat uit het 
totale aantal mensen per OCMW met recht op leefloon op 31 december van de jaren 
2003-2011, dat dit leefloon ononderbroken ontving gedurende 3 maanden (oktober, 
november en december) of onderbroken gedurende 6 maanden in het afgelopen jaar 
en dat op 1 januari van het daaropvolgende jaar de verhoogde tegemoetkoming kreeg. 
Deze variabele werd samengesteld uit gegevens van het Datawarehouse en van het 
Verwijzingsrepertorium.

e. Aansluiting van OCMW’s bij de KSZ
Bij de KSZ werd per OCMW een variabele aangemaakt die de datum weergeeft van de 
eerste uitwisseling van berichten A036 tussen de Programmatorische Overheidsdienst 

(15) Onze analyses focussen op het OCMW dat het leefloon toekent. In de meeste, maar niet alle gevallen, 
stemt dit overeen met de woonplaats van de betrokkene. Voorbeelden van situaties waarin dit niet het geval is, 
zijn: studenten (deze worden gedurende hun studie geholpen door het OCMW van hun woonplaats op het 
moment van hun eerste aanvraag) en mensen die in een bepaalde instelling, zoals een psychiatrisch ziekenhuis 
of een erkende instelling voor personen met een beperking, verblijven (het bevoegde OCMW is dan het 
OCMW van hun hoofdverblijfplaats op de eerste dag van hun opname).
(16) Merk op dat dit een inperking is van de groep leefloongerechtigden die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming op 1 januari van het volgende jaar. Ook de mensen die bijvoorbeeld recht hadden op 
leefloon gedurende januari, februari en maart van een bepaald jaar, hebben immers op 1 januari van het 
daaropvolgende jaar recht op verhoogde tegemoetkoming. Omdat onze selectie voor de andere sociale 
voordelen in de studie (IGO en tegemoetkoming voor personen met een beperking) vertrekt van het 
aantal gerechtigden op 31 december, kozen we ervoor om in deze studie voor de leefloongerechtigden ook 
te vertrekken van de toestand op 31 december, en de voorwaarde ‘3 maanden ononderbroken leefloon’ te 
operationaliseren als ‘leefloon gehad hebben gedurende oktober, november en december’ van het betrokken 
jaar.
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Maatschappelijke Integratie (POD MI) en een OCMW (via de KSZ). Deze variabele 
is een goede indicatie van wanneer een OCMW aangesloten is bij de KSZ.

2.2.4. Berekening percentage non-take-up

Per sociale categorie (inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor personen 
met een beperking of leefloon) berekenen we het percentage non-take-up voor de 
jaren 2003 t.e.m. 2011. Hiervoor delen we per sociale categorie en per gemeente het 
aantal effectieve gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming in jaar x door het aantal 
potentieel gerechtigden in jaar x en vermenigvuldigen het resultaat met 100. Daarna 
nemen we het ongewogen gemiddelde over alle gemeentes.

Hieronder vatten we per sociale categorie samen welke groep personen we in deze 
studie verstaan onder effectieve gerechtigden, en welke onder potentieel gerechtigden.

TABEL 1: EFFECTIEVE GERECHTIGDEN EN POTENTIEEL GERECHTIGDEN

Sociale categorie Effectieve gerechtigden jaar x Potentieel gerechtigden jaar x

Inkomensgarantie 
voor ouderen

Het aantal personen met recht op 
een inkomensgarantie voor ouderen/ 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden/
rentebijslag op 31 december van het jaar 
x dat op 1 januari van het jaar x+1 de 
verhoogde tegemoetkoming kreeg

Het aantal personen met recht 
op inkomensgarantie voor 
ouderen/gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden/ rentebijslag op 
31 december van het jaar x

Tegemoetkoming 
personen met een 
beperking

Het aantal personen met recht op een 
tegemoetkoming voor personen met een 
beperking op 31 december van het jaar 
x dat op 1 januari van het jaar x+1 de 
verhoogde tegemoetkoming kreeg

Het aantal personen met recht 
op een tegemoetkoming voor 
personen met een beperking op 
31 december van het jaar x

Leefloon Het aantal personen met recht op 
leefloon op 31 december van het jaar x 
dat dit leefloon ontving ononderbroken 
gedurende 3 maanden (oktober, 
november en december van het jaar x) 
of onderbroken gedurende 6 maanden 
in het jaar x en dat op 1 januari van het 
jaar x+1 de verhoogde tegemoetkoming 
kreeg

Het aantal personen met 
recht op leefloon op 31 
december van het jaar x 
dat dit leefloon ontving 
ononderbroken gedurende 3 
maanden (oktober, november 
en december van het jaar x) 
of onderbroken gedurende 6 
maanden in het jaar x

2.3. ANALYSE EN RESULTATEN

2.3.1. Evolutie van het aantal rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming

Grafiek 1 toont de evolutie van het aantal rechthebbenden op de verhoogde 
tegemoetkoming op 1 januari van de jaren 2005 t.e.m. 2012. Onder rechthebbenden 
verstaan we zowel de gerechtigden (d.w.z. de personen die het recht op verhoogde 
tegemoetkoming openen) als hun personen ten laste. Het totale aantal rechthebbenden 
op verhoogde tegemoetkoming is voornamelijk in de laatste jaren van de analyseperiode 
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gestegen. Op 1 januari 2012 had ongeveer 14% van alle leden van de ziekenfondsen 
recht op verhoogde tegemoetkoming. In recentere jaren (niet in de grafiek) is het 
aandeel personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming verder toegenomen: 
op 31 december 2017 ging het bijvoorbeeld al om 18,6% van alle leden van de 
ziekenfondsen (RIZIV, 2017).

GRAFIEK 1: AANTAL RECHTHEBBENDEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING OP BASIS VAN BRON VAN HET 

RECHT

Bron: RIZIV – Dienst voor administratieve controle – Directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en 
archivering van gegevens. Situatie telkens op 1 januari.

In de grafiek wordt een onderscheid gemaakt tussen de rechthebbenden op basis van 
een inkomenstest, en de rechthebbenden op basis van een sociaal voordeel. De stijging 
van het totale aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming over de tijd 
heen blijkt voornamelijk te wijten aan een stijging van het aantal rechthebbenden op 
grond van het recht op een sociaal voordeel. In 2005 waren dit er bijna 500.000, in 
2012 ruim 800.000. Het aantal rechthebbenden op basis van een inkomenstest ging 
in het eerste deel van de analyseperiode in dalende lijn, om vervolgens weer licht te 
stijgen. In 2012 ging het om ruim 733.000 mensen.
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2.3.2. Opname van de verhoogde tegemoetkoming door mensen met recht op een inkomensgarantie 

voor ouderen (IGO)

GRAFIEK 2: JAARLIJKS AANTAL IGO-GERECHTIGDEN EN IGO-GERECHTIGDEN MET VERHOOGDE 

TEGEMOETKOMING 2003-2011

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium. Take-up-percentage: eigen 
berekeningen.

Grafiek 2 toont ons ten eerste de evolutie van het aantal gerechtigden op een 
inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden tussen 
2003 en 2011 (situatie op 31 december) (donkergrijze staven). Deze personen vormen 
de groep potentiële gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming. Merk op dat we 
hier, in tegenstelling tot in Grafiek 1, enkel kijken naar de gerechtigden (de personen 
die het recht openen). De personen ten laste worden niet in de grafiek opgenomen. 
Het aantal gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden neemt af tussen 2003 en 2006, om daarna weer toe te nemen.

Wanneer we kijken naar het aantal gerechtigden dat de verhoogde tegemoetkoming 
effectief krijgt (lichtgrijze staven), dan zien we dat dit aantal de evolutie van het aantal 
gerechtigden op de inkomensgarantie of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
(dus het aantal potentieel gerechtigden) mooi volgt. Dit vertaalt zich in een zeer hoge 
take-up. Over de jaren heen verbetert de take-up nog, van 95,3% in 2003 tot 98,5% 
in 2011. De voornaamste verbetering vond plaats tussen 2004 en 2005. De variatie 
tussen gemeentes is klein: in 2003 bedroeg de variatiecoëfficiënt van het percentage 
non-take-up 0,04, in 2011 was deze verder gedaald tot 0,02 (niet in grafiek).
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2.3.3. Opname van de verhoogde tegemoetkoming door gerechtigden met een tegemoetkoming 

voor personen met een beperking

GRAFIEK 3: JAARLIJKS AANTAL GERECHTIGDEN OP TEGEMOETKOMING PERSONEN MET EEN BEPERKING 

EN GERECHTIGDEN TEGEMOETKOMING PERSONEN MET EEN BEPERKING MET VERHOOGDE 

TEGEMOETKOMING 2003-2011

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium. Take-up-percentage: eigen 
berekeningen.

In Grafiek 3 herhalen we dezelfde analyse voor personen met een tegemoetkoming 
voor personen met een beperking. Tussen 2003 en 2011 (telkens situatie op 31 
december) is het aantal personen met een tegemoetkoming voor personen met een 
beperking sterk toegenomen (donkergrijze staven). Dit zijn de potentiële gerechtigden 
op de verhoogde tegemoetkoming. Het aantal personen met een tegemoetkoming 
voor personen met een beperking dat de verhoogde tegemoetkoming effectief krijgt 
(de lichtgrijze staven), volgt de voorgaande evolutie. Dit resulteert ook hier in een zeer 
hoge take-up, zij het aanvankelijk iets minder hoog dan bij de inkomensgarantie voor 
ouderen. De take-up steeg tussen 2003 en 2011 van 91,5% tot 97,7%. De voornaamste 
stijging vond ook hier plaats tussen 2004 en 2005. De variatie tussen gemeentes is 
opnieuw zeer klein: in 2003 bedroeg de variatiecoëfficiënt van het percentage non-
take-up 0,03 en in 2011 slechts 0,01 (niet in grafiek).
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2.3.4. Opname van de verhoogde tegemoetkoming door leefloongerechtigden

GRAFIEK 4: JAARLIJKS AANTAL LEEFLOONGERECHTIGDEN (3 MAANDEN ONONDERBROKEN OF 6 

MAANDEN ONDERBROKEN) MET VERHOOGDE TEGEMOETKOMING, 2003-2011

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium. Take-up-percentage: eigen 
berekeningen.

In Grafiek 4 voeren we dezelfde analyse uit voor de groep leefloongerechtigden. We 
kijken eerst naar de evolutie van het aantal leefloongerechtigden tussen 2003 en 2011 
(telkens op 31 december). Net zoals het geval is bij de inkomensgarantie voor ouderen 
en de tegemoetkomingen voor personen met een beperking, vinden we ook hier een 
stijging over de tijd heen, en dan voornamelijk vanaf 2008.

Om als leefloongerechtigde recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming, moet je 
voldoen aan een bijkomende duur-voorwaarde: je moet dit leefloon ontvangen hebben 
gedurende 3 ononderbroken maanden of gedurende 6 onderbroken maanden in het 
afgelopen jaar. Zoals gezegd selecteerden wij in onze studie de leefloongerechtigden op 
31 december van de jaren 2003-2011 die ofwel (1) gedurende oktober, november en 
december van het betreffende jaar ononderbroken het leefloon ontvingen, ofwel (2) 
gedurende 6 onderbroken maanden in het betreffende jaar het leefloon ontvingen. De 
grafiek geeft weer hoeveel van het aantal leefloongerechtigden aan deze voorwaarde 
van duur voldeden (donkerste staven). Deze personen vormen de groep potentieel 
gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming. Over de jaren heen ging het om 
ongeveer 83% (voor de laatste 4 jaren) tot 86% (voor de eerste 4 jaren) van de mensen 
die op 31 december recht hadden op een leefloon.
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Het aandeel leefloongerechtigden dat aan de duurvoorwaarde voldoet en dat effectief 
de verhoogde tegemoetkoming krijgt, is kleiner dan in het geval van gerechtigden op 
een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor personen met een 
beperking. De take-up ligt daardoor gevoelig lager, al zien we een markante en sterk 
positieve evolutie over de tijd heen. In 2003 bedraagt de take-up slechts 60%. In 2011 
is de take-up gestegen tot 89%.

Ook de variatie tussen gemeentes neemt duidelijk af over de jaren heen, al blijft 
deze een stuk hoger liggen dan voor de andere uitkeringen het geval is. Dit blijkt 
duidelijk uit Tabel 2. De variatiecoëfficiënt daalt van 0,32 in 2003 tot 0,14 in 2011. 
In 2003 heeft 5% van de gemeenten een take-up-percentage van 29,7% of minder 
(percentiel 5 of p5). Een kwart van de gemeenten heeft op dat moment een take-up-
percentage van 47,2% of minder (percentiel 25 of p25), en de helft van de gemeenten 
een take-up-percentage van 60% of minder (percentiel 50 of p50). In 2011 zijn deze 
cijfers drastisch verbeterd. 75% van de gemeenten heeft op dat moment een take-
up-percentage van 85,7% of meer, 25% van de gemeenten heeft zelfs een take-up-
percentage van 97,7% of meer.

TABEL 2: GEMIDDELDE, STANDAARDAFWIJKING, VARIATIECOEFFICIENT EN PERCENTIELVERDELING VAN HET 

PERCENTAGE TAKE-UP VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN PER 

GEMEENTE

JAAR P5 P25 P50 P75 P95 gemiddelde s.d. v.c.

2003 29,7 47,2 60,0 75,0 87,5 60,0 19,0 0,3

2004 28,6 50,0 62,5 75,0 88,5 61,8 19,2 0,3

2005 30,8 50,0 66,7 81,7 100,0 65,8 20,4 0,3

2006 37,5 66,7 82,4 90,9 100,0 76,5 20,3 0,3

2007 40,0 70,0 83,3 90,1 100,0 77,5 19,8 0,3

2008 57,1 80,5 87,6 94,4 100,0 85,0 14,8 0,2

2009 57,0 82,0 88,9 95,5 100,0 86,2 14,5 0,2

2010 57,1 78,6 86,7 91,9 100,0 83,8 14,2 0,2

2011 66,7 85,7 91,3 97,7 100,0 89,0 12,5 0,1

Legende: p5: percentiel 5; p25: percentiel 25; p50: mediaan; p75: percentiel 75; p95: percentiel 95; s.d.: 
standaarddeviatie, v.c.: variatiecoëfficiënt; ongewogen resultaten (elk OCMW telt voor één observatie-eenheid).

Omdat de aansluiting van OCMW’s bij de KSZ moeizaam verliep, sloten niet alle 
OCMW’s in hetzelfde jaar aan. De eerste OCMW’s sloten al aan in 1999, terwijl 
de laatste pas in 2012 hun eerste berichten uitwisselden via de KSZ. Het overgrote 
merendeel van de aansluitingen (91,1%) vond plaats van 2005 t.e.m. 2008, met de 
grootste piek in 2005 en 2006. Het aantal OCMW’s per jaar van aansluiting bij de 
Kruispuntbank wordt weergegeven in Grafiek 5.
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GRAFIEK 5: AANTAL OCMW’S PER JAAR VAN AANSLUITING BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 

ZEKERHEID

Bron: KSZ. De grafiek geeft het jaar weer waarin voor het eerst berichten werden uitgewisseld tussen het OCMW 
en de KSZ.

We berekenen vervolgens het jaarlijkse non-take-up-percentage apart voor de 
OCMW’s die in dat jaar al wel en de OCMW’s die in dat jaar nog niet aangesloten 
waren bij de Kruispuntbank. De resultaten worden weergegeven in Grafiek 6. We 
beperken onze analyse tot de OCMW’s die in elk jaar van de analyse minstens 10 
leefloongerechtigden telden die aan de duurvoorwaarde voldeden (dit zijn er 343). 
We zien dat in elk jaar de gemiddelde take-up hoger is in de groep OCMW’s die in 
dat jaar al bij de KSZ waren aangesloten, dan in de groep OCMW’s die dat nog niet 
waren. Dit is een eerste indicatie van een mogelijke impact van de aansluiting van de 
OCMW’s bij de KSZ op de take-up van de verhoogde tegemoetkoming.
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GRAFIEK 6: TAKE-UP VAN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN VOLGENS 

AL DAN NIET AANGESLOTEN ZIJN VAN OCMW BIJ KSZ

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium. Take-up-percentage: eigen 
berekeningen. Analyse beperkt tot OCMW’s die in elk jaar van de analyse minstens 10 leefloongerechtigden telden 
die aan de duurvoorwaarde voldeden. Aantal OCMW’s in de analyse: 343. Merk op dat er in 2009 en 2010 slechts 
2 OCMW’s nog niet aangesloten waren bij de KSZ, in 2011 was dit er nog maar 1.

Het jaar van aansluiting van een OCMW wordt waarschijnlijk mee bepaald door 
kenmerken van dat OCMW. Vinden we dan een verband tussen aansluiting van het 
OCMW bij de KSZ en de take-up van de verhoogde tegemoetkoming, dan is dit 
mogelijk een verband tussen deze kenmerken van het OCMW en de take-up. Idealiter 
zouden we daarom in onze analyse de OCMW-kenmerken controleren die verband 
houden met het jaar van aansluiting. We beschikken echter niet over dergelijke 
gegevens. Wel kunnen we nagaan of de grootte van een OCMW (geoperationaliseerd 
aan de hand van het aantal leefloongerechtigden) samenhangt met het jaar van 
aansluiting. We delen hiervoor de OCMW’s op in een aantal categorieën, naargelang 
het aantal leefloongerechtigden op 31 december 2007, het middelste jaar van de 
analyse. De categorieën zijn 0-9 leefloongerechtigden, 10-19 leefloongerechtigden, 20-
49 leefloongerechtigden, 50-99 leefloongerechtigden, 100-499 leefloongerechtigden 
en >= 500 gerechtigden. Vervolgens gebruiken we een chi kwadraat toets om te 
kijken of er een verband is tussen de grootte van het OCMW (in categorieën), en het 
jaar van aansluiting. Dit is inderdaad het geval (χ2 = 30,6, DF = 15, p = 0,01). Een 
nauwkeurigere blik op de gegevens toont ons dat tijdens de eerste jaren er relatief meer 
grotere OCMW’s waren die aansloten bij de KSZ, en tijdens de laatste jaren relatief 
meer kleinere.



NON-TAKE-UP VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

273

Om de impact van de aansluiting bij de KSZ op de non-take-up te meten, focussen 
we op de OCMW’s die aansloten tussen 2005 en 2008, de jaren waarin de meeste 
OCMW’s aansloten. Dit zijn 536 OCMW’s. Daaruit selecteren we alleen de OCMW’s 
die in elk jaar van de analyse minstens 10 leefloongerechtigden telden die aan de 
duurvoorwaarde voldeden – het gaat dan nog om 331 OCMW’s. Voor deze jaren van 
aansluiting en deze OCMW’s blijkt er geen significant verband meer te zijn tussen de 
grootte van het OCMW en het jaar van aansluiting (χ2 = 17,2, DF = 12, p = 0,14).

We analyseren de impact van de aansluiting bij de KSZ op de take-up van de 
verhoogde tegemoetkoming met een ‘voor-en-na-analyse’. Voor de 331 geselecteerde 
OCMW’s berekenen we nu een take-up-percentage tijdens het jaar van de aansluiting, 
1 en 2 jaar voor de aansluiting, en 1 en 2 jaar na de aansluiting. De resultaten worden 
weergegeven in Grafiek 7. Deze grafiek toont de gemiddelde take-up voor deze 5 
tijdstippen over alle OCMW’s heen.

GRAFIEK 7: PERCENTAGE TAKE-UP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN 

(3 MAANDEN ONONDERBROKEN OF 6 MAANDEN ONDERBROKEN) VOOR, TIJDENS EN NA AANSLUITING 

BIJ DE KSZ

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium, eigen berekeningen. Analyse 
beperkt tot OCMW’s die bij de KSZ aansloten tussen 2005 en 2008 en die in elk jaar van de analyse minstens 10 
leefloongerechtigden telden die aan de duurvoorwaarde voldeden. Aantal OCMW’s in de analyse: 331.

De grafiek vertoont een duidelijke knik, die samenvalt met het jaar waarin OCMW’s 
aansloten bij de KSZ. De take-up van de verhoogde tegemoetkoming door 
leefloongerechtigden stijgt van 62,4% 2 jaar vóór de aansluiting bij de KSZ naar 
85,3% 2 jaar na de aansluiting bij de KSZ (Grafiek 7).

Als gevolg van de aansluiting bij de KSZ neemt ook de variatie tussen gemeentes af. 
Informatie daarover wordt samengevat in Tabel 3. De variatiecoëfficiënt gaat van 0,24 
tot 0,27 vóór de aansluiting naar 0,12 tot 0,10 na de aansluiting.



274

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2E TRIMESTER 2019

TABEL 3: GEMIDDELDE, STANDAARDAFWIJKING, VARIATIECOEFFICIENT EN PERCENTIELVERDELING 

VAN HET PERCENTAGE TAKE-UP VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR 

LEEFLOONGERECHTIGDEN VAN 2 JAAR VOOR T.E.M. 2 JAAR NA DE AANSLUITING BIJ DE KSZ

Jaar t.o.v. 
aansluiting

P5 P25 P50 P75 P95 gemid
delde

s.d. v.c.

-2 36,0 52,2 61,1 73,7 85,5 62,1 14,7 0,24

-1 61,4 50,0 64,3 75,0 87,5 62,7 16,7 0,27

0 45,3 68,2 80,5 87,5 96,0 76,7 15,3 0,20

1 66,0 78,8 86,0 91,2 97,0 84,1 10,3 0,12

2 70,5 81,8 86,7 91,7 100,0 85,8 8,8 0,10

Legende: p5: percentiel 5; p25: percentiel 25; p50: mediaan; p75: percentiel 75; p95: percentiel 95; s.d.: 
standaarddeviatie; v.c.: variatiecoëfficiënt.

Deze bevindingen zijn robuust voor de volgende variaties op onze analyses: (a) 
een uitbreiding van de analyse tot 3 jaar voor, en 3 jaar na de aansluiting bij de 
KSZ (Grafiek 7a in bijlage), (b) een uitbreiding naar meerdere aansluitingsjaren 
(Grafiek 7b in bijlage), (c) een uitbreiding tot alle OCMW’s met minstens 5 
leefloongerechtigden per jaar van analyse (Grafiek 7c in bijlage).

3. DISCUSSIE

Tussen 2003 en 2012 nam het aantal mensen met recht op verhoogde 
tegemoetkoming (gerechtigden die het recht openen en hun personen ten 
laste) toe, van ongeveer 1.300.000 in 2003 tot bijna 1.534.000 mensen in 
2012.

Het aantal rechthebbenden op basis van een inkomenstest ging in het eerste 
deel van de analyseperiode naar omlaag, om vervolgens (vanaf 2011) weer licht 
te stijgen. Het invoeren van het OMNIO-statuut op 1 juli 2007, waarbij de 
inkomenstest werd opengesteld voor alle personen in de bevolking met een 
laag inkomen (los van een bepaalde sociale categorie), lijkt op zichzelf niet 
onmiddellijk te hebben geleid tot een grote toename van de personen in deze 
categorie.

Het aantal rechthebbenden op basis van een sociaal voordeel ging over de 
hele analyseperiode naar omhoog. Het is vooral de stijging van het aantal 
rechthebbenden op een sociaal voordeel die de algemene stijging van het 
aantal rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming verklaart. Alleen al 
het aantal personen met recht op een tegemoetkoming voor personen met 
een beperking nam bijvoorbeeld toe van 202.047 in 2003 tot 312.528 in 
2011. Een veel kleiner, maar niet onbelangrijk, deel van de stijging van het 
aantal gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming op grond van een sociaal 
voordeel, is het gevolg van een verbeterde take-up.
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Binnen het systeem van de verhoogde tegemoetkoming werd automatische 
rechtentoekenning in de loop der jaren voor steeds meer gerechtigden een feit. 
Waar mogelijk wordt het recht op verhoogde tegemoetkoming volledig automatisch 
toegekend, zonder noodzakelijke tussenkomst van de gerechtigde. Dit is het geval 
voor gerechtigden die de verhoogde tegemoetkoming krijgen op basis van hun recht 
op een sociaal voordeel, zoals gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen, 
een tegemoetkoming voor personen met een beperking of leefloongerechtigden 
die gedurende minstens 3 ononderbroken maanden een leefloon ontvingen. Voor 
gerechtigden op basis van een inkomenstest is volledig automatische toekenning niet 
mogelijk. Wel wordt zo veel mogelijk proactief gewerkt, waarbij mensen persoonlijk 
uitgenodigd worden voor een inkomenstest.

Over de grootte van de take-up van sociale rechten en over de impact van automatische 
toekenning op de take-up in ons land is zeer weinig geweten. Een eerdere studie 
toonde wel al aan dat de proactieve flux de take-up van de verhoogde tegemoetkoming 
op basis van een inkomenstest gevoelig verhoogde (Goedemé, Van Gestel et al., 2017; 
Van Gestel, Goedemé et al., 2017). Aan de hand van onze studie kunnen we voor een 
aantal andere categorieën van personen nieuw cijfermateriaal aanreiken.

De take-up van de verhoogde tegemoetkoming door gerechtigden op een 
tegemoetkoming voor personen met een beperking of op een inkomensgarantie voor 
ouderen/gewaarborgd inkomen voor bejaarden was in 2011 quasi volledig. Voor 
gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen bedroeg de take-up in 2011 
98,5%, voor gerechtigden op een tegemoetkoming voor personen met een beperking 
97,7%. De take-up was voor beide categorieën al zeer hoog in 2003 (95,3% voor 
gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen, 91,5% voor gerechtigden op een 
tegemoetkoming voor personen met een beperking) maar is over de jaren heen nog 
gestegen. De voornaamste stijging vond voor beide sociale categorieën plaats tussen 
2004 en 2005. Ondanks navraag bij verschillende instanties (ziekenfondsen, RIZIV) 
konden we niet achterhalen wat de oorzaak geweest kan zijn van deze toename.

De take-up van de verhoogde tegemoetkoming door leefloongerechtigden lag een stuk 
lager. In 2003 bedroeg de take-up slechts 60%. In 2011 was deze gestegen tot 89%. De 
variatie tussen gemeentes was toen ook substantieel afgenomen. Onze analyses doen 
sterk vermoeden dat de aansluiting van de OCMW’s bij de KSZ (en dus de vervanging 
van papieren attesten door elektronische gegevensstromen) het percentage take-up 
met ongeveer 23 procentpunten deed stijgen (van 62,4% 2 jaar voor de aansluiting 
tot 85,3% 2 jaar na de aansluiting). Het overige deel van de stijging in take-up over 
de tijd heen was het gevolg van andere tendensen, zoals mogelijk het verbeteren van 
de kwaliteit van de elektronische fluxen. Onze bevindingen zijn in lijn met eerder 
onderzoek dat aantoonde dat automatische rechtentoekenning zeer belangrijk is in de 
strijd tegen non-take-up van sociale voorzieningen (Currie, 2006).

Waarom ook in 2011 de take-up bij leefloongerechtigden nog lager was dan bij 
gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor 
personen met een beperking kan verschillende oorzaken hebben.
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Het is enerzijds mogelijk dat de waargenomen non-take-up een overschatting is van 
de reële non-take-up. Door vertraging in de administratieve procedure kan het zijn 
dat in een aantal gevallen het recht op verhoogde tegemoetkoming pas een hele tijd na 
het bereiken van de duurvoorwaarde wordt toegekend. Het recht wordt dan weliswaar 
retroactief toegekend vanaf de dag dat een leefloongerechtigde aan de duurvoorwaarde 
voldeed, maar wij zien deze actualisatie maar tot op zekere hoogte in onze bestanden.

Anderzijds is het waarschijnlijk dat in een substantieel deel van de gevallen van non-
take-up er wel degelijk sprake is van reële non-take-up. Het is daarbij opvallend 
dat de variatie tussen gemeenten in percentage non-take-up veel groter is voor 
leefloongerechtigden dan voor gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen of 
een tegemoetkoming voor personen met een beperking. Dit suggereert dat processen 
op gemeentelijk niveau een rol spelen bij de verklaring van de lagere take-up door 
leefloongerechtigden.

Om te komen tot opname van de verhoogde tegemoetkoming moeten verschillende 
stappen doorlopen worden. Non-take-up kan tijdens elk van deze stappen ontstaan.

Ten eerste is het mogelijk dat een aantal leefloongerechtigden niet aangesloten is bij 
een verzekeringsinstelling. Zoals gezegd is aansluiting bij een verzekeringsinstelling 
een noodzakelijke voorwaarde om het recht op verhoogde tegemoetkoming te kunnen 
doen gelden. OCMW’s zijn in principe ook verplicht om leefloongerechtigden te 
helpen bij hun aansluiting. Het is echter niet uitgesloten dat er toch gevallen van 
niet-aansluiting voorkomen17. Of dat vaak gebeurt, kunnen we niet uit onze gegevens 
afleiden.

Ten tweede is een aantal leefloongerechtigden mogelijk ‘niet in regel’, d.w.z. dat ze 
niet in orde zijn met de bijdragebetaling om recht te hebben op terugbetaling van 
geneeskundige verzorging. Ook dit in regel zijn is een noodzakelijke voorwaarde om 
recht te kunnen krijgen op de verhoogde tegemoetkoming. Hoewel OCMW’s in 
principe verplicht zijn om situaties van niet-in-regel-zijn te regulariseren, is het altijd 
mogelijk dat dit niet in alle gevallen gebeurt, of met vertraging. Ook hier laten onze 
data niet toe vast te stellen of het om veel gevallen gaat.

Ten derde ligt de verklaring voor de non-take-up in 2011 mogelijk in de kwaliteit 
van de gegevensstromen met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming. De 
kwaliteit was in 2011 immers nog niet overal optimaal. In dat jaar werden daarom 
kwaliteitscontroles opgestart door de POD MI. Bij deze controles worden de gegevens 
in de databank van de POD MI vergeleken met gegevens in de databank van de 

(17) Sommige gerechtigden zijn niet aangesloten bij een verzekeringsinstelling omdat ze bij een buitenlandse 
ziekteverzekering zijn aangesloten. Dit geldt voor bijv. grensarbeiders en personen tewerkgesteld bij 
internationale instellingen. Binnen de groep leefloongerechtigden zijn er echter waarschijnlijk zo goed als 
geen mensen in deze situatie. Niet-aansluiting bij deze groep is dan eerder een vorm van non-take-up. Bij 
personen met een tegemoetkoming voor personen met een beperking zou dit fenomeen mogelijk wel kunnen 
spelen (het feit dat de groep potentiële gerechtigden mensen bevat die aangesloten zijn bij een buitenlandse 
ziekteverzekering, zou dan kunnen verklaren waarom we geen 100% take-up vinden).
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A036 gegevensstromen. Daarbij kijkt men of er voor elke uitgevoerde betaling van 
leefloon een elektronisch attest wordt aangemaakt. In de beginjaren bleek dit niet 
altijd het geval. Sindsdien worden maandelijks controles uitgevoerd. OCMW’s met 
minder goede resultaten worden op regelmatige basis door de Helpdesk OCMW’s 
gecontacteerd om hen te begeleiden bij het rechtzetten van de situatie. De kwaliteit 
van de gegevensstroom is sindsdien aanzienlijk verbeterd18. Dat de kwaliteit van de 
gegevensstromen een aandachtspunt is, hoeft niet te verwonderen. Ondanks het 
feit dat de uitwisseling van gegevens tussen de OCMW’s en de ziekenfondsen nu 
elektronisch verloopt, zijn toch zowel in de OCMW’s als de ziekenfondsen nog een 
aantal handelingen nodig om de informatie correct door te sturen (door het OCMW) 
en te interpreteren (door het ziekenfonds). Hoewel van de gerechtigden geen inbreng 
meer nodig is, kan een noodzakelijke inbreng van het personeel van de administraties 
niet volledig worden uitgesloten. De volatiliteit van het recht op leefloon (Carpentier, 
2016) draagt er bovendien mee toe bij dat oorspronkelijk doorgestuurde informatie 
vaak aangepast, geannuleerd of aangevuld wordt. Het feit dat bij leefloongerechtigden 
de duurvoorwaarde moet worden vastgesteld, gecombineerd met deze volatiliteit, 
werkt mogelijk ook vertragingen of fouten in de hand. Men zou zich de vraag kunnen 
stellen of de duurvoorwaarde moet worden afgeschaft, dan wel of de periode van 
de duurvoorwaarde moet worden gereduceerd. Dit zou de administratieve last en 
mogelijke fouten verminderen, die wellicht mee de relatief hoge non-take-up-cijfers 
voor een aantal OCMW’s helpen verklaren.

Wat de oorzaak van de non-take-up ook is, in 2011 was er duidelijk nog marge voor 
verbetering. In dat jaar had 25% van de OCMW’s een take-up-percentage van 97,7% 
of meer. Deze OCMW’s evenaarden dus het take-up-percentage voor gerechtigden 
op de inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor personen met 
een beperking. Het opvolgen van de take-up van de verhoogde tegemoetkoming 
door leefloongerechtigden in de toekomst is dus cruciaal. Daarbij dient ook 
aandacht te worden besteed aan de mate waarin leefloongerechtigden aangesloten 
zijn bij een verzekeringsinstelling, en de mate waarin hun recht op terugbetaling 
van gezondheidszorgen in orde is – beide zijn immers voorwaarden voor het kunnen 
bekomen van de verhoogde tegemoetkoming.

In onze studie namen we enkel leefloongerechtigden in rekening die het afgelopen 
jaar niet bij een ander OCMW waren ingeschreven. Deze selectie was nodig omdat 
we voor dit onderzoek de leefloongerechtigden aan één OCMW moesten kunnen 
toewijzen. Mogelijk misten we hierdoor een groep die extra gevoelig is voor non-take-
up, juist omwille van de verhuisbeweging en de bijhorende verhuis van administratie.

We bepaalden de non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming voor gerechtigden 
op het leefloon. Men dient in het achterhoofd te houden dat wanneer een gerechtigde 
op het leefloon de verhoogde tegemoetkoming niet opneemt, dit ook het geval is 
voor zijn of haar personen ten laste. Non-take-up treft hier dus een grotere groep 
mensen dan alleen de gerechtigden. Onze studie spitste zich bovendien toe op non-

(18) S. De Wachter, Helpdesk OCMW’s, persoonlijke communicatie, 30.11.2017.
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take-up van een afgeleid recht, met name het recht op verhoogde tegemoetkoming als 
gevolg van het recht op een sociaal voordeel. Merk op dat de take-up van dergelijke 
afgeleide rechten mee beïnvloed wordt door de take-up van de rechten waarvan zij 
afgeleid zijn. Van het leefloon wordt met name geschat dat er een aanzienlijke non-
take-up is, variërend tussen 57 en 76% (Bouckaert en Schokkaert, 2011). Ook in het 
geval van de IGO is non-take-up zeer waarschijnlijk een belangrijk fenomeen (Van 
den Bosch en De Vil, 2013). Potentieel gerechtigden die het leefloon of de IGO niet 
opnemen, genieten ook niet van hun afgeleide rechten. In het geval van de verhoogde 
tegemoetkoming kunnen zij weliswaar via een inkomenstest nog aanspraak maken op 
de verhoogde tegemoetkoming. Het is echter waarschijnlijk dat deze inkomenstest 
voor hen een grote drempel zal vormen. Om deze redenen, zou het kunnen dat de 
werkelijke non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming groter is dan degene die 
wij waarnemen.

Met onze studie tonen we aan dat het automatiseren van gegevensstromen een 
enorm verschil kan maken in de effectieve opname van sociale rechten. Dit zorgt 
ervoor dat sociale voordelen beter terecht komen bij iedereen waarvoor ze bedoeld 
zijn en dat mensen in gelijkaardige inkomenssituaties op een gelijkaardige manier 
worden behandeld. De vraag stelt zich dan ook op welke andere gebieden een verdere 
automatisering van de rechtentoekenning mogelijk en nuttig zou zijn. In het geval 
dat we hier hebben bekeken, ging het immers om een afgeleid recht. Eens het sociaal 
voordeel is toegekend, is dit redelijk eenvoudig vast te stellen. De groep potentiële 
rechthebbenden kan dus eenvoudig worden bepaald. Een grotere uitdaging stelt 
zich bij de bijstandsuitkeringen zoals de IGO en het leefloon, waar de non-take-up 
vermoedelijk veel hoger ligt. Omdat beide uitkeringen bedoeld zijn voor mensen die 
zich in een erg moeilijke financiële situatie bevinden, zou verdere automatisatie daar 
een belangrijke doelstelling moeten zijn. Automatisatie onder de vorm van ‘identificatie 
als mogelijke rechthebbende’ is daarbij een eerste stap. Deze bestaat in zekere vorm al 
voor de IGO (onder de vorm van een proactieve flux), maar nog niet voor het leefloon. 
Uiteindelijk zou men echter moeten streven naar een volledige automatisatie. Niet 
alleen zou men daarvoor een goed zicht moeten hebben op de actuele inkomens van 
mensen. Ook zou er een vermogenskadaster moeten zijn. Daarover is echter het laatste 
woord nog niet gezegd.
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 BIJLAGEN

GRAFIEK 7A: PERCENTAGE TAKE-UP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN 

(3 MAANDEN ONONDERBROKEN OF 6 MAANDEN ONDERBROKEN) VOOR, TIJDENS EN NA AANSLUITING 

BIJ DE KSZ: UITBREIDING NAAR 3 JAAR VOOR EN NA AANSLUITING

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium, eigen berekeningen. 
Analyse beperkt tot OCMW’s die bij de KSZ aansloten tussen 2006 en 2008 (voor deze OCMW’s kan een take-up-
percentage berekend worden van 3 jaar voor t.e.m. 3 jaar na de aansluiting) en die in elk jaar van de analyse minstens 
10 leefloongerechtigden telden die aan de duurvoorwaarde voldeden. Aantal OCMW’s in de analyse: 228.
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GRAFIEK 7B: PERCENTAGE TAKE-UP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN 

(3 MAANDEN ONONDERBROKEN OF 6 MAANDEN ONDERBROKEN) VOOR, TIJDENS EN NA AANSLUITING 

BIJ DE KSZ: UITBREIDING NAAR MEER ANALYSEJAREN

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium, eigen berekeningen. Analyse 
beperkt tot OCMW’s die bij de KSZ aansloten tussen 2005 en 2009 en die in elk jaar van de analyse minstens 10 
leefloongerechtigden telden die aan de duurvoorwaarde voldeden. Aantal OCMW’s in de analyse: 331.

GRAFIEK 7C: PERCENTAGE TAKE-UP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DOOR LEEFLOONGERECHTIGDEN 

(3 MAANDEN ONONDERBROKEN OF 6 MAANDEN ONDERBROKEN) VOOR, TIJDENS EN NA AANSLUITING 

BIJ DE KSZ: UITBREIDING NAAR OCMW’S MET MINSTENS 5 LEEFLOONGERECHTIGDEN PER JAAR

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en Verwijzingsrepertorium, eigen berekeningen. Analyse 
beperkt tot OCMW’s die bij de KSZ aansloten tussen 2005 en 2008 en die in elk jaar van de analyse minstens 5 
leefloongerechtigden telden die aan de duurvoorwaarde voldeden. Aantal OCMW’s in de analyse: 442.
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INKOMENSHERVERDELING EN 
ARMOEDEREDUCTIE DOOR SOCIALE 
UITKERINGEN EN BELASTINGEN IN 
BELGIE EN NEDERLAND1

DOOR KOEN CAMINADA, KEES GOUDSWAARD, OLAF VAN VLIET EN VINCENT BAKKER2

Universiteit Leiden

1. INLEIDING

Nederland en België zijn landen waar de inkomensongelijkheid relatief laag en stabiel 
is. Ook de armoede is er in internationaal perspectief relatief laag. Om veranderingen 
in de inkomensverdeling (en armoede) te analyseren moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de verdeling van primaire inkomens, dat wil zeggen, marktinkomens 
zoals lonen en winst, en de verdeling van secundaire inkomens, dat wil zeggen, de 
besteedbare inkomens na afdracht van directe belastingen en sociale premies en 
ontvangen sociale uitkeringen. Sociale uitkeringen en belasting- en premieheffing 
zorgen er voor dat de verdeling van secundaire inkomens aanzienlijk gelijker is dan 
de verdeling van primaire inkomens.3 Het totale herverdelende effect kan worden 
onderverdeeld in de herverdeling door sociale uitkeringen en door belasting- en 
premieheffing.4 Over het algemeen is in de meeste landen het herverdelende effect 
door sociale uitkeringen tweemaal zo groot als de herverdeling die bereikt wordt via 
belasting- en premieheffing (OECD, 2008, 2011, 2015 en 2017; Wang et al., 2012 
en 2014; Caminada et al., 2017a).

In dit artikel gaan we in op de vraag wat de invloed is geweest van sociale uitkeringen 
en directe belastingen op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid en armoede 
in Nederland en België. De literatuur over de (terugtredende) verzorgingsstaat lijkt te 
impliceren dat verzorgingsstaten minder herverdelend zijn geworden. Echter, recente 
studies en gegevens laten zien dat veel verzorgingsstaten juist meer herverdelend 
zijn geworden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Verzorgingsstaten 

(1) Bijdrage voorbereid voor de studiedag over ‘De Sociale Staat van België en Nederland’, 25 mei 2018, 
Antwerpen. De auteurs bedanken Cok Vrooman (SCP, Universiteit Utrecht) en Ben van Velthoven 
(Universiteit Leiden) voor hun waardevolle commentaar.
(2) De auteurs zijn resp. hoogleraar Empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving, hoogleraar 
Toegepaste economie en Sociale zekerheid, hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in 
internationaal perspectief en promovendus aan de Universiteit Leiden.
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Instituut Gak.
(3) Danziger et al. (1981), Gottschalk en Smeeding (1997 en 2000), Atkinson en Brandolini (2001), Smeeding 
(2000 en 2004), Caminada en Goudswaard (2001 en 2010), Brandolini en Smeeding (2007 en 2009).
(4) Plotnick (1984), Ferrarini en Nelson (2003), Caminada en Goudswaard (2001), Fuest et al. (2010), 
Wang et al. (2014).
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hebben de stijging van de ongelijkheid van het primaire inkomen niet volledig kunnen 
afvlakken, maar de meeste hebben dit wel tot op zekere hoogte gedaan.5

In dit artikel laten we de veranderingen in de herverdelende effecten in de tijd zien 
voor Nederland en België (cf. Wang et al., 2012 en 2014; Caminada et al., 2017a 
en 2017b). We gebruiken de gegevens van de European Union Statistics on Income 
and Living Conditions EU-SILC, uitgevoerd door Eurostat in 28 landen van Europa 
(met alle vergelijkingsproblemen van dien). EU-SILC bevat informatie over het 
persoonlijk en gezinsinkomen voor de periode 2003-2016 voor België en 2005-
2016 voor Nederland. Op basis van deze data kunnen we de ongelijkheid uitrekenen 
uitgaande van de Gini-coëfficiënt als maatstaf. Data voor de Gini-ongelijkheid van 
het besteedbare inkomen is voor beide landen beschikbaar sinds 1995. We brengen, 
kortom, zowel het niveau en de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid als de 
herverdeling via (het totaal van) sociale uitkeringen en directe belastingen in beeld 
voor de periode 2005-2016. Het herverdelende effect van de verzorgingsstaat wordt 
bepaald via de zogeheten sequential budget incidence accounting method. We herhalen 
de analyse voor zowel Nederland als België maar nu door armoede door poverty 
pre-tax-pre-transfer-income te vergelijken met poverty after-tax-after-transfer-income, 
waardoor een beeld ontstaat van (de ontwikkeling van) de armoedereductie door (het 
totaal van) sociale uitkeringen en directe belastingen. Gegevens zijn beschikbaar voor 
de periode 1995-2016. Dan rest nog de vraag welk van beide landen ‘effectiever’ aan 
sociaal beleid doet. Daartoe introduceren we een Public Policy Indicator: de mate van 
inkomensherverdeling cq. de mate van armoedereductie delen we door de omvang van 
netto sociale uitgaven in procenten van het bbp (op basis van data van OECD SOCX). 
Vrij vertaald zegt de laatste indicator iets over hoeveel procent van de bevolking uit de 
armoede blijft per procentpunt bbp aan netto sociale uitgaven.

Het artikel is als volgt opgebouwd. Het begint met de onderzoeksmethode 
en data. Daarna presenteren we de resultaten van de landenvergelijking naar 
inkomensongelijkheid en de mate van herverdeling. Vervolgens analyseren we op 
vergelijkbare wijze de armoedecijfers. Een conclusie besluit deze bijdrage.

2. METHODE VAN ONDERZOEK

2.1. INLEIDING

Het sociaal-economische beleid bestaat uit het voortdurend zoeken naar evenwicht 
tussen economische en sociale wensen. De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan 
naar de recente economische crisis (aangeduid als de “Grote Recessie”), maar ter 
beoordeling van het sociaal-economische beleid is ook de ontwikkeling van de sociale 
zekerheid relevant. De primaire doelstelling van sociale zekerheid is het beschermen 
van huishoudens tegen de risico’s van inkomensderving en de risico’s van buitengewone 
lasten en in het bijzonder het bestrijden van armoede. Daarnaast dient het sociale 

(5) Kenworthy en Pontusson (2005), Jesuit en Mahler (2010 en 2017), Wang et al. (2014), Caminada et al. 
(2017a en 2017b).
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maar ook het fiscale stelsel bij te dragen aan de arbeidsparticipatie door inschakeling 
en mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Op deze activerende werking van 
het stelsel is de afgelopen jaren steeds meer nadruk komen te liggen. Samenhangend 
met de primaire doelstelling van het sociale stelsel kan als nevendoelstelling worden 
genoemd dat de sociale zekerheid, althans met inbegrip van het fiscale stelsel, een 
zekere mate van inkomensherverdeling bewerkstelligt. In dit verband is het belangrijk 
om te weten welke huishoudens van de bescherming door het stelsel van sociale 
zekerheid gebruikmaken en wie de daarvoor benodigde middelen opbrengen.

Dit is mede interessant gezien het feit dat zich in de afgelopen periode zowel in 
Nederland als in België belangrijke veranderingen in het sociale beleid hebben 
voltrokken. De veranderingen hebben de activerende werking van het stelsel versterkt, 
maar zetten de herverdelende werking onder druk (Cantillon, 2011; Van Vliet en 
Wang, 2015).

Eerder uitgebreid onderzoek naar terugtredende overheden lijkt te impliceren dat 
verzorgingsstaten minder herverdelend zijn geworden. De OECD (2017) concludeert 
dat de herverdeling in de meeste landen recent is afgenomen. Andere studies 
daarentegen tonen aan dat de meeste verzorgingsstaten in de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw meer zijn gaan herverdelen (Kenworthy en Pontusson, 2005; Wang 
et al., 2014; Caminada et al., 2017a). De verzorgingsstaten hebben de stijging van de 
ongelijkheid in het primaire inkomen van huishoudens niet volledig gecompenseerd, 
maar hebben dit wel tot op zekere hoogte gedaan. Veelal werkten verzorgingsstaten 
zoals ze bedoeld zijn. Hierbij kan worden opgemerkt dat, omdat belasting- en 
uitkeringsstelsels over het algemeen progressief zijn, men ook mag verwachten dat 
hogere primaire inkomensongelijkheid automatisch tot meer herverdeling leidt, zelfs 
zonder beleidsacties (Immervoll en Richardson, 2011).

Tegen deze achtergrond is het de vraag in welke mate het sociale en fiscale stelsel 
in Nederland en België (nog) een herverdeling van inkomens bewerkstelligt. In deze 
bijdrage wordt de periode 1995-2016 nader geanalyseerd.

2.2. HET METEN VAN DE HERVERDELENDE EFFECTEN VAN DIRECTE BELASTINGEN EN DE SOCIALE 

UITKERINGEN

De overheid kan op drie niveaus proberen de inkomensverdeling te beïnvloeden: op 
het niveau van het verdiende inkomen (primaire sfeer), van het besteedbare inkomen 
(secundaire sfeer) en van het inkomen na gebruik van overheidsvoorzieningen 
(tertiaire sfeer). Over de tertiaire verdeling zijn geen internationaal vergelijkbare data 
beschikbaar. Deze inkomensoverdrachten blijven verder buiten beschouwing.6

(6) Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2017) dragen gebonden 
inkomensoverdrachten in de tertiaire sfeer in Nederland niet sterk bij aan herverdeling van inkomen. Verbist 
en Matsaganis (2014) concluderen dat diensten als zorg, onderwijs en kinderopvang een sterker reducerend 
effect hebben op ongelijkheid in Nederland dan in België, al zijn de effecten met betrekking tot armoede 
vergelijkbaar.
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Bij empirisch onderzoek naar de inkomens(her)verdeling moet een aantal conceptuele 
keuzes worden gemaakt die in de praktijk dikwijls verschillend uitvallen (Atkinson, 
1996; Morelli et al., 2015). Het betreft onder meer de keuze van het inkomensbegrip 
(primair, secundair, tertiair of belastbaar inkomen), welke bestanddelen tot het 
inkomen worden gerekend, de keuze van de inkomenseenheid (individu of 
huishouden) en, in het verlengde daarvan, de vraag of en zo ja, hoe wordt gecorrigeerd 
voor de omvang en samenstelling van huishoudens (standaardisatie door toepassing 
van equivalentieschalen). Verder kunnen diverse inkomensongelijkheidsmaatstaven 
worden gehanteerd die soms een verschillend beeld geven. De meest gangbare maatstaf 
is de Gini-coëfficiënt. Maar het is algemeen bekend dat de Gini-coëfficiënt gevoelig is 
voor het middelste deel van de inkomensverdeling in vergelijking met andere globale 
indicatoren van inkomensongelijkheid. Diverse indicatoren van inkomensongelijkheid 
zijn gevoelig voor verschillende delen van de inkomensverdeling (Lambert, 1993).

Meestal wordt de invloed van sociaal beleid op de inkomensongelijkheid berekend 
in lijn met het werk van Musgrave et al. (1974), de zogenaamde statutory budget 
incidence analyse. Deze standaardanalyse van het herverdelende effect van belastingen 
en sociale uitkeringen vergelijkt de ongelijkheid van het primaire inkomen met de 
inkomensongelijkheid na sociale uitkeringen en belasting- en premieheffing (OECD 
2011, p. 268). Herverdeling door sociale uitkeringen en belastingen is gedefinieerd als 
de ongelijkheid van het primaire inkomen minus de ongelijkheid van het besteedbare 
inkomen (Kakwani, 1986; Ringen, 1991). Wij volgen deze benadering.

Tabel 1 illustreert de relevante inkomensbegrippen en de -herverdeling. We gebruiken 
de Gini-coëfficiënt als globale maatstaf voor inkomensongelijkheid. Onze analyse 
gaat daarbij uit van het zogenaamde gestandaardiseerde inkomen. Dit betreft 
huishoudinkomen dat is gecorrigeerd voor verschillen in de grootte en de samenstelling 
van huishoudens. Het maakt immers veel uit hoeveel mensen binnen een huishouden 
van een bepaald inkomen moeten leven. Om het inkomen van huishoudens van 
verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen 
gestandaardiseerd. Standaardiseren gebeurt door het huishoudensinkomen te delen 
door een equivalentiefactor die uitdrukt hoe groot het schaalvoordeel is bij het voeren 
van een gemeenschappelijke huishouding.7 Eveneens volgens conventie blijven 
de allerlaagste en allerhoogste inkomens buiten beschouwing (cf. Gottschalk en 
Smeeding, 1997, p. 661).

(7) In deze analyse maken we gebruik van de zogenaamde ‘modified OECD scale’. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de keuze van equivalentieschalen bij de (internationale en/of trend-) vergelijkingen van de 
gemeten inkomensongelijkheid kan beïnvloeden. Caminada et al. (2017a) laten echter zien dat de gebruikte 
equivalentiemethode nauwelijks van belang is als het gaat om het in kaart brengen van de inkomensherverdeling 
en veranderingen daarin. En herverdeling is het onderzoeksobject van deze bijdrage.



INKOMENSHERVERDELING EN ARMOEDEREDUCTIE DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN BELASTINGEN IN BELGIE EN NEDERLAND

289

TABEL 1: INKOMENSONGELIJKHEID (ARMOEDE) EN HERVERDELING

Inkomensbestanddelen Inkomensongelijkheid (armoede) en 
herverdeling

Bruto lonen + winst uit onderneming + 
inkomen uit vermogen + verplichte aanvullende 
pensioenen + private inkomensoverdrachten + 
overig primair inkomen = primair inkomen

Inkomensongelijkheid (armoede) voor sociale 
uitkeringen en belasting- en premieheffing

+ Sociale uitkeringen -/- Herverdeling door sociale uitkeringen

= Bruto inkomen = Inkomensongelijkheid (armoede) voor 
belasting- en premieheffing

-/- Loonbelasting en sociale premieheffing
-/- Inkomstenbelasting

-/- Herverdeling door belasting- en 
premieheffing

= Besteedbaar inkomen = Inkomensongelijkheid (armoede) na sociale 
uitkeringen en belasting- en premieheffing

De statutory budget incidence analyse is overigens niet zonder problemen (Smolensky 
et al., 1987). Wanneer de ongelijkheid (armoede) van het primaire inkomen 
wordt vergeleken met de ongelijkheid (armoede) van het besteedbare inkomen, 
worden veel zaken constant verondersteld, namelijk ongewijzigde huishoudens- en 
arbeidsmarktstructuren. Met gedragsveranderingen door sociale uitkeringen en 
belastingheffing wordt geen rekening gehouden (Frick et al., 2000; Bergh, 2005). 
Vanzelfsprekend zijn deze gedragsreacties in de werkelijkheid wel belangrijk. Het is 
waarschijnlijk dat bij het ontbreken van sociale uitkeringen meer mensen (meer uren) 
zullen gaan werken, waardoor een hoger primair inkomen kan worden verdiend.8 
Anderzijds kan worden geconstateerd dat het socialezekerheidsbeleid al langere tijd 
sterk gericht is op verhoging van de arbeidsparticipatie, dus op het verwerven van 
primair inkomen. Berekeningen op basis van statutory budget incidence kunnen dus 
vanwege gedragseffecten slechts als een benadering worden gezien van de herverdeling 
door sociale zekerheid.9

2.3. WELKE PROGRAMMA’S?

Een moeilijke methodologische keuze betreft het wel of niet meenemen van 
pensioenen. Sommige studies op dit terrein laten pensioenen buiten beschouwing 
en richten zich uitsluitend op de leeftijdsgroep van 15-64 jaar (OECD, 2017). Het 
inkomen vergelijken van mensen die in verschillende fasen van hun leven verkeren 

(8) Kim (2000) toont aan dat zowel de generositeit als de efficiëntie van sociale uitkeringen het niveau van 
de primaire inkomensongelijkheid kan beïnvloeden. Er is ook empirisch werk ter zake verricht (Jesuit en 
Mahler, 2010).
(9) Budget incidence-analyses zijn niettemin populair. Ze kunnen al tientallen jaren in de literatuur worden 
gevonden (zie onder andere Musgrave en Thin, 1948; Gillespie, 1965; Kakwani, 1977a en 1977b; Reynolds 
en Smolenskey, 1977; OECD, 2008, 2011, 2015 en 2017; Caminada et al., 2017a en 2017b).
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is lastig. Zo is bijvoorbeeld een essentiële functie van het ouderdomspensioen om 
inkomen te spreiden over verschillende fasen van de levenscyclus.

In dit verband kan onderscheid worden gemaakt tussen een publiek basispensioen 
en private aanvullende pensioenen. Er valt veel voor te zeggen om het basispensioen, 
doorgaans het grootste publieke inkomensoverdrachtenprogramma, wel mee te nemen 
in een studie naar herverdeling. Publieke pensioenregelingen worden doorgaans gezien 
als onderdeel van het sociale vangnet met relatief grote effecten op de reductie van 
armoede onder ouderen. Dat ligt anders bij aanvullende private pensioenen, waarbij 
een sterke relatie bestaat tussen premie en uitkering. Dit pensioen is dus veel meer 
te zien als uitgesteld inkomen dan als inkomensoverdracht. De vormgeving van 
aanvullende particuliere pensioenen is ook niet gericht op solidariteit, hoewel ook 
zij een bijdrage leveren aan de herverdeling onder ouderen (Van Vliet et al., 2012; 
Been et al., 2017). Daarbij komt dat basispensioenen en aanvullende pensioenen in 
internationale statistieken vaak lastig uit elkaar te houden zijn. Dat pleit er voor om de 
totale pensioenen mee te nemen in de analyse (Jesuit en Mahler, 2017).

Wij lossen dit keuzeprobleem – pensioenen wel of niet meenemen – pragmatisch op 
door alle berekeningen twee keer uit te voeren: het primaire inkomen wordt inclusief 
en eveneens exclusief pensioenen berekend. In het eerste geval dragen de pensioenen 
bij aan de berekende herverdeling en de armoedereductie en in het tweede geval niet.

Tot slot kan worden opgemerkt dat EU-SILC geen informatie bevat over de indirecte 
belastingen, die over het algemeen minder herverdelend uitwerken dan directe 
belastingen. Vaak wordt aangenomen dat indirecte belastingen degressief uitwerken 
aangezien lagere inkomens relatief veel consumeren ten opzichte van hun inkomen.

2.4. DATA EUROSTAT

De groeiende belangstelling voor verschillen in inkomensongelijkheid (in de tijd en 
tussen landen) heeft een grote hoeveelheid studies opgeleverd.10 Hoewel het steeds 
beter mogelijk is om (micro)datasets uit verschillende landen te analyseren, blijft de 
vergelijkbaarheid een uitdaging voor onderzoekers. Caminada et al. (2017b) gebruiken 
voor Nederland de best beschikbare data voor dit doel van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS IPO; beschikbaar voor 1990-1999 en 2001-2014), maar dergelijke 
gedetailleerde administratieve microdata zijn voor België niet beschikbaar.

Een alternatief zou kunnen worden gevonden in de data van LIS Cross-National 
Data Center in Luxembourg (LIS) of de OECD Income Distribution Database 
(IDD), maar ook die hebben allerlei beperkingen. De microdata van LIS lijken de 
best beschikbare gegevens om de inkomensongelijkheid en de herverdeling via sociale 
uitkeringen en belastingen van land tot land en in de tijd te vergelijken omdat de 
data zijn geharmoniseerd (Nolan en Marx, 2009; Smeeding, 2004; Ravallion, 
2015; Smeeding en Latner, 2015), maar LIS werkt met waves, waardoor voor veel 

(10) Zie Caminada et al. (2017a) en de daarin opgenomen studies.
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jaren cijfers ontbreken. Bovendien zijn voor Nederland LIS-data beschikbaar tot 
en met 2013, terwijl de tijdreeks voor België eindigt in 2000. Het nadeel van de 
OECD-data is dat het niet om microdata gaat, maar om uitgevraagde gegevens. Een 
belangrijk kenmerk van de OECD IDD is immers dat de gerapporteerde indicatoren 
niet worden berekend uit originele databronnen, maar in plaats daarvan worden 
verzameld door een identieke vragenlijst voor te leggen aan consultants van elk land 
(meestal van nationale statistische bureaus of ministeries). De vergelijkbaarheid van 
de gerapporteerde gegevens kan een probleem zijn. Ook ontbreken in OECD IDD 
veel datajaren, met name in de periode voorafgaand aan 2005. Voor het doel van ons 
onderzoek lijken de cross-sectionele bestanden van Eurostat het meest aangewezen 
vanwege de hoogste databeschikbaarheid. Een bekende beperking van de data van 
Eurostat is echter de onderbreking in de tijdreeks tussen 2001 en 2005 vanwege de 
overgang van de European Community Household Panel (ECHP) naar de European 
Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

In tabel 2 laten we de uitkomsten zien van de Gini-coëfficiënt voor gestandaardiseerd 
besteedbaar inkomen uit de verschillende databronnen voor de beschikbare datajaren.
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2018) en CBS Inkomenspanelonderzoek (op basis van Caminada et al., 2017b). Deze 
analyses ondersteunen de conclusies die we trekken op basis van data van EU-SILC.11

2.5. UITGAVEN AAN SOCIAAL BELEID

De mate van inkomensherverdeling en armoedereductie wordt bepaald door de mate 
waarin sociale regelingen gericht zijn op de laagste inkomensgroepen (targeting), maar 
ook het algehele niveau van sociale uitgaven speelt een rol. Bij gelijke prestaties (mate 
van inkomensherverdeling c.q. armoedereductie) zal het land dat hiervoor de minste 
sociale uitgaven doet, dezelfde doelen met minder inzet van middelen bereiken. In 
onze empirische analyse passen we de benadering van Korpi en Palme (1998) toe. 
Er zijn aanwijzingen dat Nederland iets zuiniger is geweest (= meer gericht op de 
doelgroep), terwijl België koos voor universalisme; zie paragraaf 3 en 4. Overigens kan 
opgemerkt worden dat meer targeting weliswaar betekent dat per bestede euro meer 
aan armoede- en inkomensongelijkheidsreductie kan worden gerealiseerd, maar dat 
hier ook nadelen aan verbonden zijn. Zo leiden programma’s die uitsluitend gericht 
zijn op de laagste inkomensgroepen tot een versterking van de armoedeval, d.w.z. een 
hoge marginale druk op een bruto inkomenstoename. Verder kan worden gesteld dat 
een universeel stelsel met brede dekking van belang is met het oog op de benodigde 
solidariteit (Van der Veen, 2016).

Om de ‘effectiviteit’ van het beleid op de terreinen van inkomensherverdeling en 
armoedereductie te analyseren worden de prestaties van Nederland en België op deze 
terreinen gerelateerd aan de omvang van sociale uitgaven.12 We gebruiken data uit 
de OECD Social Expenditure Database (SOCX). SOCX presenteert zowel bruto als 
netto sociale uitgaven en maakt ook onderscheid tussen publieke en private sociale 
uitgaven. Wij gebruiken de netto totale sociale uitgaven omdat dit een betere indicator 
is van het geheel aan sociale uitgaven in een land (Adema et al., 2011).13 Ten eerste is 
gecorrigeerd voor institutionele verschillen door belastingheffing (netto), welke volgen 
uit directe belastingen op uitkeringen, indirecte belastingen op consumptie door 

(11) Zo blijkt ook uit de analyse van de LIS-data dat in Nederland de mate van herverdeling is gestegen 
tussen 1993 en 2013. Voor België is de LIS-data slechts beschikbaar tot 2000. De analyse op basis van de 
OECD-data laat eveneens zien dat tussen 2005 en 2015 de mate van herverdeling is gestegen in Nederland. 
In België is de mate van herverdeling gestegen wanneer we kijken naar de cijfers over inkomensongelijkheid 
en gelijk gebleven wanneer we kijken naar de berekeningen op basis van armoedecijfers. Tot slot laten ook 
de cijfers van CBS IPO zien dat in Nederland de mate van herverdeling is gestegen in de afgelopen twee 
decennia. Toch zijn er ook wel degelijk verschillen waar te nemen tussen de verschillende datasets. Zo laat 
tabel 2 zien dat voor de periode 2005-2014 de inkomensongelijkheid zou zijn afgenomen volgens de cijfers 
van Eurostat, terwijl de ongelijkheid zou zijn toegenomen volgens de cijfers van de OECD en van CBS IPO. 
Ook in België zijn er op detailniveau verschillen te vinden tussen de datasets. Zo zou tussen 2004 en 2005 
de inkomensongelijkheid zijn toegenomen volgens de cijfers van Eurostat, terwijl die zou zijn afgenomen 
volgens de cijfers van de OECD.
(12) Sociale uitgaven zijn de traditionele indicator voor de sociale inspanningen van landen. Maar deze 
indicator zegt weinig over de veranderende rechten, condities en plichten die burgers ervaren en heeft daarom 
beperkingen als het gaat om het universalisme dan wel de selectiviteit van het sociaal beleid aan af te meten 
(Vrooman, 2016).
(13) Dit gaat wel gepaard met een uitruil, daar deze data slechts beschikbaar is voor alle oneven jaren sinds 
1995, op schattingen berust en niet gedesaggregeerd kan worden naar sociale programma’s.
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uitkeringsgerechtigden en belastingvoordelen met een sociaal doeleinde. Ten tweede 
worden ook de private sociale uitgaven meegerekend, omdat bij een vergelijking tussen 
Nederland en België anders problemen ontstaan gezien de omvangrijke (aanvullende 
private) pensioenen in Nederland.

Figuur 1 laat de samenstelling en ontwikkeling van de netto sociale uitgaven in 
Nederland en België zien sinds 1995. Het blijkt dat de netto sociale uitgaven in alle 
onderscheiden jaren in Nederland lager zijn uitgekomen dan in België. In het meest 
recente datajaar besteedt Nederland 25,6 procent van het bruto binnenlands product 
aan sociale uitgaven; in België is dat 27,2 procent.

België spendeert beduidend meer via publieke sociale uitgaven, terwijl Nederland 
hogere private sociale uitgaven kent, hetgeen (dus) grotendeels verklaard kan worden 
door de verschillende behandeling van aanvullende pensioenen. Tevens maakt figuur 1 
duidelijk dat het nogal uitmaakt of met bruto of netto sociale uitgaven wordt gerekend. 
Aangezien netto sociale uitgaven een betere indicator zijn voor de generositeit van het 
stelsel (dan bruto sociale uitgaven), kan worden geconcludeerd dat Nederland alle 
jaren steeds ‘zuiniger’ is geweest dan België. Gemiddeld over de periode 1995-2013 
bedraagt het verschil 2 procentpunten van het bruto binnenlands product.
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FIGUUR 1: HOOGTE EN SAMENSTELLING NETTO SOCIALE UITGAVEN, % BBP

Bron: OECD SOCX en eigen berekeningen.

3. RESULTATEN INKOMENS(HER)VERDELING

3.1. TRENDS IN DE VERDELING VAN BESTEEDBAAR INKOMEN OVER EEN IETS LANGER PERIODE

Figuur 2 schetst deze ontwikkeling aan de hand van inkomensaandelen per deciel 
(10-procentsgroepen waarbij de inkomens eerst gerangschikt zijn van laag naar 
hoog). Deze decielen kunnen worden gegroepeerd om een iets duidelijker beeld te 
krijgen (figuur 3). Aldus benaderd, lijkt op het eerste oog dat zowel het niveau als de 
ontwikkeling van de inkomensaandelen van (groepen) decielen heel vergelijkbaar zijn 
voor Nederland en België.

Verder lijken zowel Nederland als België weinig last te hebben gehad van de door 
Piketty (2014) gesignaleerde trend dat de rijksten een steeds groter inkomensaandeel 
ontvangen. Het aandeel van de top-1% is met circa 4 tot 5 procent in beide landen 
relatief laag en stabiel, zeker in internationaal perspectief, zie daarvoor ook figuur 
4. Overigens is bekend dat zowel de onderste als de bovenste 1% van de verdeling 
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niet goed vertegenwoordigd zijn in EU-SILC. Echter, Caminada et al. (2015) laten 
met meer uitgebreide data zien dat er ook aan de top geen spoor is van groeiende 
ongelijkheid, althans in Nederland.

FIGUUR 2: INKOMENSAANDEEL PER DECIEL NEDERLAND (BOVEN) EN BELGIE (ONDER), 1995-2016

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.
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FIGUUR 3: GROEPEN INKOMENSDECIELEN NEDERLAND EN BELGIE, 1995-2016

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

FIGUUR 4: NEDERLAND EN BELGIE ZIJN PIKETTY-PROOF: TOP-1% (HOOGSTE INKOMENSPERCENTIEL)

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

Figuur 5 laat zien dat in beide landen de inkomensongelijkheid (Gini gestandaardiseerd 
huishoudinkomen) in 2016 lager was dan in 1995. Nadere analyse laat zien dat het 
gaat om statistisch significante dalingen. De dalende trend van inkomensongelijkheid 
is iets groter in België dan in Nederland.
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FIGUUR 5: GINI-COEFFICIENT GESTANDAARDISEERD INKOMEN BELGIE EN NEDERLAND, 1995-2016

Bron: Eurostat.

3.2. TRENDS IN DE VERDELING VAN PRIMAIR EN BESTEEDBAAR INKOMEN IN NEDERLAND EN 

BELGIE SINDS 2005

Deze paragraaf brengt de ongelijkheid van primair en besteedbaar inkomen in beeld 
voor Nederland en België in de periode 2005-2016. Figuur 6 vat de resultaten 
samen, waardoor ook de trends van de ongelijkheid en de herverdeling zichtbaar 
worden. Gemiddeld genomen is de inkomensongelijkheid in Nederland en België 
redelijk vergelijkbaar en stabiel in de periode 2005-2016. In Nederland werden de 
inkomensverschillen gedreven door de toenemende ongelijkheid van het primaire 
inkomen, die volledig zijn afgevlakt door de werking van het stelsel van sociale 
uitkeringen – met name de AOW- en pensioenuitkeringen – en de directe belastingen 
(zie ook De Graaf-Zijl en Ooms, 2013 en Caminada et al., 2014). In België was 
juist sprake van een licht neerwaartse trend in de inkomensongelijkheid van primair 
inkomen, maar bleef de mate van herverdeling nagenoeg onveranderd (zij het op een 
iets hoger niveau dan in Nederland). Belastingen en sociale uitkeringen reduceren de 
ongelijkheid in Nederland in 2016 met 42 procent, terwijl dit in België 46 procent is.

Analyses van Decoster et al. (2018) voor België laten zien dat toenames in het 
beschikbare inkomen voor alle inkomensdecielen over de periode 1992-2018 
vooral worden veroorzaakt door wijzigingen in de inkomstenbelasting, hoewel deze 
met name voor hogere inkomensdecielen gedrukt worden door hogere sociale- 
zekerheidsbijdragen. Waar pensioenen over de gehele inkomensverdeling positieve 
effecten laten zien, hebben met name beleidswijzigingen in de bijstand, gezinsbijslagen 
en werkloosheidsuitkeringen over deze periode geleid tot toenames van het beschikbare 
inkomen aan de onderkant van de inkomensverdeling.

Recente studies laten zien dat de toename in ongelijkheid in primaire inkomens in 
de afgelopen decennia is gerelateerd aan de arbeidsmarkteffecten van globalisering 
en technologische vooruitgang (OECD, 2019a; OECD, 2019b; Thewissen et al., 
2018; Thewissen en Van Vliet, 2019). Doordat hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt 
meer profiteren van deze ontwikkelingen dan laagopgeleiden, wordt de ongelijkheid 
in primaire inkomens groter. Omdat deze verklaringen gelden voor alle landen in 



300

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2E TRIMESTER 2019

Noordwest-Europa, rijst de vraag waarom de ongelijkheid in primaire inkomens 
in Nederland zijn gestegen, terwijl in België juist een lichte daling is te zien. In 
Nederland hebben globalisering en technologische vooruitgang geleid tot een sterkere 
flexibilisering van de arbeidsmarkt dan in andere landen in Noordwest-Europa. Dit 
heeft ermee te maken dat in Nederland de flexibilisering van de arbeidsmarkt is 
gefaciliteerd door overheidsbeleid. Zo hebben regelingen in het fiscale stelsel als de 
zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, beide substantiële belastingvoordelen 
voor zelfstandig ondernemers, het zelfstandig ondernemerschap financieel 
aantrekkelijk gemaakt. Op die manier heeft overheidsbeleid ertoe bijgedragen dat het 
aantal zelfstandig ondernemers fors is gegroeid (OECD, 2019c). De groep mensen 
die werkt op basis van flexibele arbeidscontracten is een zeer heterogene groep. Een 
substantieel deel van deze groep werkt aan de onderkant van de inkomensverdeling 
tegen lage tarieven. De groei van dit deel van de flexibele arbeidscontracten heeft 
bijgedragen aan een stijging van de ongelijkheid in primaire inkomens alsmede aan een 
stijging van het aantal ‘werkende armen’. Ter illustratie, het aandeel armen onder de 
werkenden ligt in Nederland (5,3%) hoger dan in België (4,3%) (Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2018, pp. 144), hetgeen deels is toe te schrijven aan de flexibilisering van 
de Nederlandse arbeidsmarkt.

België heeft echter ook ontwikkelingen als technologische vooruitgang en globalisering 
ondervonden, wat veelal gepaard gaat met een groeiende kloof tussen de salariëring van 
banen voor hoog- en laagopgeleiden. Desondanks lijkt er sprake van een grote mate 
van stabiliteit in de mate van inkomensongelijkheid, aangezien de Gini-coëfficiënt 
van de brutolonen van voltijdwerkers nagenoeg niet veranderde over de periode 1994-
2010 (Cantillon et al., 2014). Doordat minimumlonen gedurende de laatste twee 
decennia in reële termen nauwelijks stegen in vergelijking met gemiddelde brutolonen 
(1 versus 14 procent gedurende 1995-2012), zag de Belgische welvaartsstaat zich 
geconfronteerd met de uitdaging om beschikbare inkomens onder werkende 
huishoudens met een minimumloon middels herverdeling in vergelijkbare mate mee 
te laten stijgen, teneinde de groeiende kloof tussen gemiddelde brutolonen en bruto 
minimumlonen te dichten. Hiertoe is beleid gevoerd met gerichte lastenverlagingen, 
hogere kinderbijslagen voor eenoudergezinnen met lage inkomens, verhogingen 
van sommige uitkeringen en andere maatregelen om de kosten voor huisvesting, 
nutsvoorzieningen, gezondheidszorg, vervoer en studie te verlichten (Cantillon et 
al., 2014, p. 20). Hoewel de cijfers onderschrijven dat dit beleid hier succesvol in 
is geweest, bleef het beschikbare inkomen van huishoudens zonder baan achter en 
slaagde het beleid er niet in hun bestaansminimum op te tillen tot de armoedegrens, 
wat implicaties heeft met betrekking tot armoede.

Het onderste deel van figuur 6 laat zien dat in het geval de pensioenen niet tot het 
primaire inkomen worden gerekend, het niveau van de primaire inkomensongelijkheid 
en de mate van herverdeling substantieel dalen, zowel in Nederland als in België. De 
trend is in beide landen vergelijkbaar, en lijkt niet te worden beïnvloed door de keuze 
om pensioenen al dan niet mee te rekenen.
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FIGUUR 6: INKOMENSONGELIJKHEID EN HERVERDELING DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE 

BELASTINGEN

Herverdeling (1) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen inclusief pensioenen.
Herverdeling (2) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen exclusief pensioenen.

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.
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In figuur 7 vergelijken we louter de mate van herverdeling door sociale uitkeringen en 
belastingen in beide landen. Voor nagenoeg alle onderscheiden jaren kent België een 
hogere mate van inkomensherverdeling dan Nederland, ongeacht of pensioenen nu 
wel of niet worden meegerekend.

FIGUUR 7: HERVERDELING DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE BELASTINGEN IN NEDERLAND EN 

BELGIE

(1) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen inclusief pensioenen.
(2) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen exclusief pensioenen.

Bron: EU-SILC, Eurostat en eigen berekeningen.

Aangezien beide landen redelijk vergelijkbare prestaties laten zien op het terrein van 
inkomensongelijkheid en de mate van herverdeling via verzorgingsstaatarrangementen, 
rest nog de vraag welk van beide landen ‘effectiever’ aan sociaal beleid doet. Daartoe 
introduceren we een Public Policy Indicator (PPP1): de mate van inkomensherverdeling 
per punt netto sociale uitgaven in procenten van het bbp. Data van OECD SOCX 
is beschikbaar tot en met datajaar 2013. We laten PPP1 zien voor het geval dat 
pensioenen ook tot de sociale uitkeringen worden gerekend. Dan blijkt Nederland 
dit ‘effectiever’ te doen dan zijn zuiderburen; zie figuur 8. Nederland is jaarlijks 
‘zuiniger’ geweest met netto sociale uitgaven (daardoor blijkbaar iets meer gericht op 
de doelgroep = targeting), terwijl België koos voor universalisme. Nederland lijkt elke 
euro sociale uitgave iets meer richting mee te hebben geven. Zo komt ongeveer 20% 
van alle sociale overheidsuitgaven in België terecht bij de 20% rijkste gezinnen. In 
Nederland is 35% van de overheidsuitgaven bestemd voor de 20% armste gezinnen, 
terwijl dit 29% bedraagt in België (Cantillon, 2018, p. 262).
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FIGUUR 8: HERVERDELING DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE BELASTINGEN PER %-PUNT BBP 

NETTO SOCIALE UITGAVEN IN NEDERLAND EN BELGIE, 2005-2013

Bron: Eurostat en OECD SOCX en eigen berekeningen.

4. ARMOEDE VOOR EN NA SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE BELASTINGEN IN NEDERLAND 

EN BELGIE

Op vergelijkbare wijze kunnen wij de armoede in beeld brengen voor de periode 1995-
2016. Armoede volgt de Europese definitie waarbij een grens van 60 procent van het 
mediane gestandaardiseerde inkomen is gehanteerd.14 Figuur 9 vat de resultaten samen, 
waarbij ook de trends van de armoede en de herverdeling via sociale uitkeringen en 
directe belastingen zichtbaar worden.

Gemiddeld genomen ligt de inkomensarmoede in Nederland enkele punten lager dan 
in België. Op dit punt scoort Nederland dus beter. In België daalde de armoede van 
16,0 procent in 1995 naar 15,5 procent in 2016, terwijl in Nederland de armoede 
steeg van 11,0 procent naar 12,7 procent in 2016.

In België nam de armoede voor sociale uitkeringen en directe belastingen toe. 
Een belangrijke oorzaak hiervoor kan gevonden worden in de eerder beschreven 
groeiende kwetsbaarheid van mensen aan de onderkant van de samenleving, zoals 
laaggeschoolden, in combinatie met het achterblijven van lage lonen (Cantillon et al., 
2014). Door de werking van het sociale stelsel kwam de armoede in 2016 uiteindelijk 
lager uit dan in 1995 nog het geval was. In Nederland was juist sprake van een licht 
neerwaartse trend in de mate van herverdeling, waardoor de armoede uiteindelijk is 
toegenomen in deze periode.

Een ontwikkeling die synchroon loopt aan deze armoedetrends is de ontwikkeling 
van de bijstandsuitkeringen – sociale uitkeringen die direct relevant zijn voor de 
armoedereductie. In Nederland ligt het niveau van een bijstandsuitkering (na belastingen 

(14) Dit is een relatieve norm en kan worden gezien als een maatstaf voor de inkomensongelijkheid in het 
onderste gedeelte van de inkomensverdeling. In EU-verband wordt daarom ook gekeken naar de omvang van 
de groep die onvoldoende inkomen heeft om aan basisbehoeften te voldoen.
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en toeslagen) iets hoger dan in België (ten opzichte van een gemiddeld inkomen uit 
werk). Tegelijkertijd geldt dat het niveau van de Nederlandse bijstandsuitkering in 
de afgelopen decennia is gedaald ten opzichte van een gemiddeld inkomen uit werk, 
terwijl de Belgische bijstandsuitkering nagenoeg constant is gebleven (Van Vliet en 
Wang, 2019, p. 59). Desalniettemin blijken steeds meer gezinnen in België afhankelijk 
te worden van de bijstand. Het gevoerde activeringsbeleid in België gedurende de 
afgelopen twintig jaar lijkt er niet in geslaagd om de stijgende arbeidsparticipatie ten 
goede te laten komen aan kwetsbare doelgroepen, zoals laaggeschoolden, mensen 
met een migratieachtergrond, werklozen en gezinnen met een lage werkintensiteit. 
Waar herverdelingsmaatregelen voor minimumloners veelal effectief waren, zijn deze 
groepen achterop gebleven (Cantillon et al., 2014; Cantillon, 2018).

Directe belastingen en sociale uitkeringen houden in Nederland 25,7 procent van de 
bevolking boven de armoedegrens in 2016, terwijl dit in België 28,7 procent is. België 
scoort op dit punt dus beter.

In het geval de pensioenen niet tot het primaire inkomen worden gerekend, daalt het 
niveau van de primaire inkomensarmoede en de mate van herverdeling substantieel, 
zowel in Nederland als in België. De trend is in beide landen vergelijkbaar, en lijkt 
niet beïnvloed te worden door de keuze om pensioen al dan niet mee te rekenen. Zie 
daarvoor ook figuur 9.
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FIGUUR 9: INKOMENSARMOEDE EN HERVERDELING DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE 

BELASTINGEN

Herverdeling (1) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen inclusief pensioenen.
Herverdeling (2) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen exclusief pensioenen.

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.
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In figuur 10 kijken we louter naar de mate van armoedereductie door sociale 
uitkeringen en directe belastingen, dus het percentage van de bevolking dat door het 
sociale stelsel boven de armoedegrens blijft. Voor nagenoeg alle onderscheiden jaren 
kent België een hogere score dan Nederland, ongeacht of pensioenen nu wel of niet 
worden meegerekend.

FIGUUR 10: ARMOEDEREDUCTIE DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE BELASTINGEN IN NEDERLAND 

EN BELGIE, 1995-2016

(1) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen inclusief pensioenen.
(2) Gini gestandaardiseerd inkomen vóór belastingen en sociale uitkeringen exclusief pensioenen.

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

Aangezien beide landen redelijk vergelijkbare prestaties laten zien op het terrein 
van armoedereductie via de verzorgingsstaatarrangementen, is ook hier de vraag 
welk van beide landen ‘effectiever’ aan sociaal beleid doet. Daartoe introduceren we 
een tweede Public Policy Indicator (PPP2): de mate van armoedereductie per punt 
netto sociale uitgaven in procenten van het bbp (OECD SOCX data is beschikbaar 
tot en met 2013). We laten PPP2 zien voor het geval dat pensioenen tot de sociale 
uitkeringen worden gerekend. Ook nu blijkt dat Nederland dat ‘effectiever’ te doen 
dan België; zie figuur 11. Nederland is ‘zuiniger’ geweest met sociale uitgaven die 
blijkbaar iets beter gericht zijn op de doelgroep (targeting), terwijl België meer koos 
voor universalisme – al is er in de laatste jaren in toenemende mate ingezet op kosten 
compenserende maatregelen, zoals beschreven in paragraaf 3.2. In Nederland is de 
gerichtheid de afgelopen jaren juist afgenomen door het steeds grotere bereik van 
allerlei toeslagen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de huurtoeslag, de zorgtoeslag 
en de kinderopvangtoeslag. Deze toeslagen komen voor een substantieel deel terecht 
bij de middeninkomens. Dat geldt met name voor de kinderopvangtoeslag. Deze 
toeslag is steeds meer beleidsmatig ingezet om de arbeidsparticipatie van ouders van 
jonge kinderen te bevorderen. Daardoor komen de baten terecht bij werkenden met 
veelal hogere middeninkomens. Dit verschijnsel is ook in België niet onbekend. 
Ghysels en Van Lancker hebben veelvuldig gepubliceerd over het Mattheuseffect in de 
kinderopvang in Vlaanderen (bv. Ghysels en Van Lancker, 2010).
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FIGUUR 11: ARMOEDEREDUCTIE DOOR SOCIALE UITKERINGEN EN DIRECTE BELASTINGEN PER 1-% BBP 

NETTO SOCIALE UITGAVEN IN NEDERLAND EN BELGIE, 1995-2013

Bron: Eurostat en OECD SOCX en eigen berekeningen.

5. CONCLUSIE

Dit artikel analyseert de herverdeling die het gevolg is van sociale uitkeringen en 
belasting- en premieheffing in Nederland en België voor de periode 1995-2016 op 
basis van de huishoudensinkomensgegevens van Eurostat. De ongelijkheid en armoede 
van het primaire en besteedbare inkomen werd in kaart gebracht en die uitkomsten 
werden vervolgens geconfronteerd met de omvang aan netto sociale uitgaven in beide 
landen.

In beide verzorgingsstaten is in het jaar 2016 de initiële inkomensongelijkheid fors 
verminderd: 42 procent in Nederland en 46 procent in België. Ook wordt de armoede 
fors teruggedrongen: 25,7 procent van de bevolking in Nederland en 28,7 procent van 
de bevolking in België komt via het sociale stelsel op een inkomen dat hoger ligt dan 
de in Europees verband afgesproken armoedegrens van 60 procent van het mediane 
gestandaardiseerde inkomen.

De Nederlandse verzorgingsstaat bereikt in 2016 een grotere reductie van de 
ongelijkheid in het traject van primair naar secundair inkomen, maar een iets kleinere 
reductie van de armoede dan in 2005 het geval was. In België is dat juist andersom: 
een kleinere reductie van de inkomensongelijkheid, maar een grotere reductie van de 
armoede dan in 2005 nog het geval was.

Om te bepalen of deze prestaties (uitkomsten) in beide landen samenhangen met 
de omvang van de sociale uitgaven dan wel de gerichtheid op lage inkomens, is 
onder meer de reductie van armoede (als gevolg van sociale uitkeringen en directe 
belastingen) gerelateerd aan het totaal aan netto sociale uitgaven in procenten van 
het bbp. Vrij vertaald zegt deze indicator hoeveel procent van de bevolking uit de 
armoede blijft per procentpunt bbp aan netto sociale uitgaven. Daarin lijkt Nederland 
‘effectiever’ te zijn dan België. De empirische analyse laat zien dat Nederland ‘zuiniger’ 
is geweest met sociale uitgaven (en blijkbaar iets meer gericht op de doelgroep), terwijl 
België koos voor meer universalisme. Nederland lijkt elke euro aan sociale uitgaven 
wat meer richting mee te geven, maar de afgelopen jaren is die gerichtheid dalende. 
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De targeting is minder geworden door het steeds grotere bereik van allerlei toeslagen. 
In België zijn de laatste jaren juist meer gerichte maatregelen genomen om de positie 
van werkende huishoudens met een minimumloon te verbeteren. Ook op dit punt zijn 
beide landen dus meer op elkaar gaan lijken.

Een kanttekening bij deze analyse is dat de effecten van sociale zekerheid op de primaire 
inkomens buiten beschouwing blijven. Verder laat deze empirische analyse niet zien 
waarom sociale uitkeringen en/of directe belastingen meer of minder herverdelend zijn 
geworden. Verwacht mag worden dat wanneer de primaire inkomensongelijkheid stijgt, 
het stelsel van sociale uitkeringen en belastingen automatisch een meer herverdelend 
effect sorteert vanwege de progressiviteit die in deze systemen is ingebouwd. De 
toegenomen primaire inkomensongelijkheid en herverdeling in Nederland kan zo 
deels worden verklaard. Evenzo is dit een deelverklaring voor België waar zowel de 
primaire inkomensongelijkheid als de herverdeling is gedaald in de periode sinds 2005. 
Maar diverse andere factoren kunnen een deel van de veranderingen in de herverdeling 
en verschillen tussen België en Nederland verklaren. Te denken valt aan veranderingen 
in beleid, verschillen in de demografische ontwikkeling, migratie, veranderingen in 
de samenstelling van huishoudens, het aantal inkomens in huishoudens enzovoort. 
Toekomstig onderzoek zal licht kunnen werpen op de invloed van specifieke 
beleidshervormingen en de demografie op veranderingen in de herverdeling door 
verzorgingsstaten.
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FINANCIERING: DE BUDGETTAIRE 
LOGICA OP KORTE TERMIJN 
OVERSTIJGEN1

DOOR ALAIN JOUSTEN
Universiteit van Luik – Faculteit Recht, Politieke Wetenschappen en Criminologie, Tax Institute en HEC Luik

1. INLEIDING

De financiering van de sociale zekerheid kampt met duurzaamheidsproblemen, zowel 
in België als elders. Dit is op zich niet verwonderlijk en ook niet nieuw. Aangezien de 
kosten van de sociale programma’s sterker stijgen dan de ontvangsten van het systeem, 
kan het netto financieringssaldo van de systemen op middellange termijn alleen maar 
toenemen – en dit los van kortetermijnmaatregelen, zowel in positieve als in negatieve 
zin. Er bestaat al lang een vrij brede consensus over belangrijke verklarende factoren 
achter de sterke uitgaventrend: enerzijds, de vergrijzing van de bevolking en het 
vervroegd pensioen, anderzijds, ook een – vaak inefficiënte – uitvoering van steeds 
ambitieuzere doelstellingen. Aan de kant van de ontvangsten werd de financiering van 
de sociale stelsels met een overheersende repartitiecomponent aangevuld met, onder 
meer, actieve beleidsmaatregelen op de arbeidsmarkt met het oog op een verlaging 
van de sociale lasten voor subgroepen van de bevolking, wat leidde tot mindere 
ontvangsten uit sociale bijdragen.2

Alternatieve financiering, als die er is, is vaak geen wondermiddel. Ten eerste is deze 
vaak gebaseerd op economische aggregaten die ook niet dezelfde progressie kennen 
als de factoren die aan de basis liggen van de uitgaven voor de sociale zekerheid. 
Anders uitgedrukt zal de waargenomen elasticiteit van de ontvangsten van de sociale 
zekerheid vaak lager blijven dan de elasticiteit van de uitgaven wanneer deze worden 
afgetoetst aan een gemeenschappelijke macro-economische grootheid, zoals het 
bruto binnenlands product (bbp). Zonder structurele hervorming op middellange 
termijn zal een dergelijke situatie onvermijdelijk leiden tot tekorten en dus tot een 
gebrek aan financiële houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel. Ten tweede, 
zelfs door een structureel proces te bedenken dat de groei van de alternatieve 
financieringsontvangsten verzekert, bijvoorbeeld door geleidelijk het aandeel te 
verhogen van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), dat bestemd is voor 
de financiering van de sociale zekerheid, of door gebruik te maken van een fiscaal 
instrument met een inkomenselasticiteit van meer dan 1, zoals de inkomstenbelasting, 
wordt het probleem van de houdbaarheid alleen maar verschoven van het niveau 

(1)  Tekst gebaseerd op de uiteenzetting met dezelfde titel op het Forum 'De sociale zekerheid van de 
toekomst', georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid, Brussel, op 30 april 2019.
(2)  De handelingen van een IAO-conferentie die in 1995 in Warschau werd gehouden, geven een goede 
samenvatting van de door de sociale partners en de regeringsvertegenwoordigers erkende essentiële elementen. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/meetingdocument/
wcms_362452.pdf.
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van het socialezekerheidsstelsel naar de ruimere overheidsfinanciën. Een aanzienlijke 
stijging van het aandeel van de overheidsontvangsten ten opzichte van het bbp 
is immers moeilijk denkbaar in België met zijn (para)fiscale druk, en deze zou de 
economie kunnen verstikken. Bovendien zijn bepaalde delen van de economie die 
vervat zijn in de bbp-maatregelen zelfs niet onderworpen aan belastingen, met name 
illegale en informele activiteiten.

Bovengenoemde dynamieken worden versterkt door de huidige technologische 
innovatie, die het economische en sociale landschap ingrijpend dreigt te veranderen. 
De connectiviteit van de toekomst zal binnenkort het hele productieproces omvatten, 
wat ongetwijfeld zal leiden tot een internationale herverdeling van het werk, maar 
ook tot een veroudering van bepaalde werkvormen tegenover de opkomst van 
rekencentra en kunstmatige intelligentie.3 Al met al dreigt zowel de hoeveelheid werk 
als de kwaliteit ervan grondig te veranderen – net zoals banen die voorheen louter 
geschikt waren voor personen die zich nu binnen het domein van de automatisering 
bevinden. De technologische veranderingen vormen dus een grote uitdaging voor 
onze socialezekerheidsstelsels, die grotendeels gebaseerd zijn op de factor arbeid.

Afgezien van deze algemene overwegingen wordt elk land gekenmerkt door zijn 
context en ook zijn keuzes op het gebied van socialezekerheidsstelsels. Deze lokale 
kenmerken zijn belangrijk. Zo is België door zijn sectorale specialisatie sterk 
afhankelijk van de wereldmarkt en wordt het blootgesteld aan de transformaties bij de 
ketens van waardecreatie in het digitale tijdperk. Ook de institutionele architectuur 
speelt een belangrijke rol. De aanpak van een afzonderlijke instelling per type 
arbeidsrelatie (contractuele werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) en per type 
verzekerd risico (ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, enz.) maakt de zaken 
niet eenvoudiger in een omgeving waar de grenzen tussen deze verschillende soorten 
arbeidsrelaties en uitkeringen vervagen. Ten slotte is de situatie op het vlak van 
duidelijkheid en transparantie niet verbeterd met de opeenvolgende regionaliseringen 
en communautariseringen van onderdelen van de sociale zekerheid.

Deze bijdrage beoogt een dubbel doel. Enerzijds bepleit ze een globale denkoefening 
om tot een coherentere en duurzamere financiering van de sociale zekerheid te komen. 
Anderzijds pleit ze voor een meer open benadering van ervaringen uit het buitenland, 
zonder de specifieke Belgische eigenheden uit het oog te verliezen. De tekst werd 
doelbewust geschreven met de nadruk op de voor mij essentiële structurele elementen. 
Hij werd geschreven om een debat te stimuleren in plaats van een volledig overzicht 
te geven. Hij vertrekt vanuit de vaststelling dat heel wat ‘kadastrale’ initiatieven 
uiteindelijk eerder dienen om niet te handelen dan om werkelijke veranderingen 
en hervormingen teweeg te brengen. Kortom, de tekst laat een aantal wettelijke, 
uitvoerende en zuiver administratieve aspecten met opzet buiten beschouwing. De 
tekst werd ook bewust zonder enige verwijzing naar formules, cijfers, grafieken of 
tabellen opgesteld, om het inhoudelijke debat aan te gaan over de grote keuzes van het 

(3)  Zie o.a. de handelingen van het recente congres van Belgische Franstalige economen 
(congresdeseconomistes.be), gewijd aan deze thematiek.
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socialezekerheidsbeleid die zich op middellange termijn zullen aandienen in de vorm 
van specifieke uitvoeringskwesties.

De tekst is als volgt gestructureerd. Deel 2 geeft een stand van zaken van de 
financiering en van de belangrijkste socialezekerheidsuitkeringen in België. Deel 3 
stelt de uitdagingen qua pensioenuitgaven en geneeskundige verstrekkingen voor en 
verwijst naar mogelijke oplossingen gebaseerd op buitenlandse ervaringen. Ze houden 
allemaal in dat de huidige aanpak van het globale beheer in België moet worden 
losgelaten ten voordele van een écht globaal beheer van elk gedekt risico. Deel 4 bevat 
een samenvatting van de conclusies.

2. HUIDIGE SITUATIE

2.1. FINANCIERING

De financiering van de sociale zekerheid is gebaseerd op een reeks financieringsbronnen, 
die verschillen tussen de stelsels.4

Voor de contractuele werknemers is de sociale zekerheid gebaseerd op een schijnbaar 
sterk bijdragend systeem. Sinds oktober 1982 worden alle lonen onderworpen aan 
strikt evenredige bijdragepercentages. Vóór die datum was een bijdrageplafond van 
toepassing – waarbij elke som die dit plafond overschreed, niet onderworpen werd aan 
bijdragen en geen recht gaf op socialezekerheidsuitkeringen. Tot in 1994 werd de schijn 
van het bijdragende systeem nog versterkt door een tweede aspect: de verschillende 
takken van de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte enz.) werden gefinancierd door 
aparte bijdragen voor de verschillende takken.

Ondanks deze werking per tak, gold het systeem echter niet als een zuiver 
repartitiesysteem met minstens twee belangrijke dimensies. Enerzijds maakte het 
systeem leningen/overdrachten tussen takken mogelijk. Anderzijds was de financiering 
van de federale overheid door begrotingsoverdrachten van kracht. Deze twee aspecten 
staan duidelijk haaks op de logica van een zuiver repartitiesysteem, waarin de 
bijdragepercentages en/of de uitkeringsniveaus endogeen zijn ten opzichte van een 
jaarlijkse budgettaire beperking op het niveau van elke tak.

Het huidige systeem wordt sterk beïnvloed door twee hervormingen die sindsdien 
hebben plaatsgevonden. Sinds 1995 globaliseert het ‘globaal beheer’ van de sociale 
zekerheid de sociale bijdragen op het niveau van de meeste takken, en verdeelt het 
de middelen tussen de takken op basis van de behoeften. Sommige activiteiten 
blijven buiten het globaal beheer. Sinds het einde van de vorige eeuw wordt de 
band tussen bijdragen en uitkeringen verminderd door een reeks maatregelen, zoals 
talrijke categorieën van werknemers en/of werkgevers die voortaan genieten van 
verminderingen van sociale lasten – met daarbij een gedeeltelijke compensatie via 

(4)  Voor een samenvatting zie https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/over-de-sociale-zekerheid/de-
financiering-van-de-sociale-zekerheid.
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alternatieve financieringen en uiteindelijk een automatische terugvordering van elk 
eventueel tekort op de federale begroting tot 2017.

Sinds 2017 werd een hervorming ter ‘responsabilisering’ van de sociale zekerheid 
ingevoerd: momenteel bevindt deze zich in een overgangsperiode en wordt ze nog 
niet concreet toegepast, maar de hervorming zal tegen het begin van de jaren 2020 
tot gevolg hebben dat de automatische dekking van eventuele tekorten in de sociale 
zekerheid beëindigd wordt.

Voor de zelfstandigen lijkt het systeem sterk bijdragend te zijn, maar is het in 
werkelijkheid minder bijdragend. Ze betalen sociale bijdragen op basis van hun 
belastbare inkomsten van het jaar t-3. Enerzijds onderscheidt het systeem personen 
die werken in hoofdberoep van personen die werken in bijberoep. Laatstgenoemden 
betalen bijdragen zonder rechten op uitkeringen op te bouwen. Anderzijds hebben de 
bijdragepercentages voor beide categorieën van zelfstandigen degressieve structuren 
met minimum- en maximumbijdragen. Bij de financiering van de sociale zekerheid 
voor zelfstandigen is de overdrachts- en dotatiecomponent van de federale begroting 
bijzonder groot, aangezien de bijdragepercentages duidelijk lager liggen dan de 
bijdragen van de contractuele werknemers met uitkeringen die steeds meer op elkaar 
lijken.

Wat ambtenaren betreft, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de lokale 
en provinciale ambtenaren en de andere ambtenaren. Voor de eerste categorie zijn er 
verschillende mogelijkheden, met ofwel bijdragen voor alle takken ofwel gedeeltelijke 
bijdragen, met uitzondering van de pensioenen voor bepaalde gemeenten en 
provincies die over een eigen pensioenfonds beschikken of aangesloten zijn bij een 
voorzorgsinstelling die de pensioenen rechtstreeks beheert.5 Voor laatstgenoemden 
zijn er bijdragen voor de gezondheid en de weduwepensioenen voorzien, terwijl de 
andere risico’s rechtstreeks worden gedekt door de overheidsbegrotingen.

2.2. UITKERINGEN

Een presentatie van alle takken van de sociale zekerheid zou veel te omvangrijk zijn 
voor deze tekst. We kunnen enkel verwijzen naar de institutionele websites voor 
gedetailleerde waarnemingen. In de volgende paragrafen wordt getracht enkele 
belangrijke aspecten samen te vatten in de context van de financiering van de 
gezondheids- en pensioenuitkeringen. Het zijn vrij accurate illustraties van de sociale 
zekerheid in haar geheel.

De gezondheidsbescherming in België is vandaag grotendeels een bescherming die 
onafhankelijk is van de bijdragende status van het individu. Ze is in feite quasi 
universeel bij de werkende bevolking en onderscheidt zich door een relatief vergelijkbaar 
uitkeringsniveau tussen de stelsels, waarbij de zelfstandigen een beperktere dekking 
hebben. Bovendien hebben familieleden en zelfs relatief grote categorieën van niet-

(5)  Voor meer details, zie https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/gesolidariseerd-pensioenfonds
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bijdragers toegang tot gezondheidszorg die hetzij identiek, hetzij vergelijkbaar is met 
die van de bijdragers.6

Voor pensioenen is het landschap meer heterogeen. De pensioenen van de werknemers 
in België worden vaak Bismarckiaans genoemd, gekenmerkt door een sterke 
verzekeringsdimensie en een sterk verband tussen bijdragen en uitkeringen. Het 
systeem vertaalt schijnbaar de gemiddelde lonen tijdens de loopbaan in een evenredige 
formule: 60% voor alleenstaanden en 75% voor gehuwden met 1 inkomen. In de 
praktijk wordt deze proportionaliteit beperkt door vier factoren: ten eerste worden 
de inkomsten uit het verleden gekoppeld aan de gezondheidsindex – een vertraagd 
indexcijfer van de consumptieprijzen – en niet volgens een index van de gemiddelde 
lonen, die de inkomsten van een verder verleden relatief nadelig beïnvloedt. Ten tweede 
worden talrijke periodes van inactiviteit gelijkgesteld met periodes van bijdragen – met 
name ziekte, werkloosheid enz. waarbij rekening wordt gehouden met deze periodes, 
ofwel met het laatste loon vóór de inactiviteit, ofwel met een forfaitair bedrag. Ten derde 
zijn er minima en maxima van pensioenen en van inkomsten die voor een pensioen 
in aanmerking komen van toepassing, waarbij beide parameters geleidelijk een grotere 
rol gaan spelen door een beleid dat erop gericht is de minimumpensioenen sterker 
te verhogen dan de gemiddelde pensioenen, en door een steeds vaker voorkomende 
begrenzing doordat de lonen sneller stijgen dan de bovengrens. Ten vierde worden de 
pensioenen met het gezinsbedrag (en de andere afgeleide rechten) minder belangrijk 
door de toename van het aantal tweeverdieners, en veranderen ze dus de effectieve 
vervangingsratio van de gezinnen.

Hoewel de pensioenen van de zelfstandigen gemiddeld minder genereus zijn dan 
de pensioenen van de werknemers, volgen ze dezelfde basisprincipes en kennen ze 
een geleidelijke gelijkschakeling. Terwijl een relatief groot deel van de uitbetaalde 
pensioenen nog grotendeels forfaitair is en/of minstens berust op berekeningsregels uit 
het verleden, zal dit in de toekomst minder het geval zijn wanneer de in aanmerking 
genomen inkomsten minder forfaitair zullen zijn dan in het verleden. Zo zal het 
gemiddelde pensioenniveau van dit stelsel dichter bij dat van de werknemers komen 
te liggen.

Zowel de uitbetaalde pensioenen van de contractuele werknemers als die van de 
zelfstandigen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex, wat impliciet leidt tot een 
mechanisch koopkrachtverlies. Om deze tendens tegen te gaan, worden de uitbetaalde 
pensioenen discretionair verhoogd.

Tot slot zijn de ambtenarenpensioenen het meest genereus in termen van gemiddeld 
pensioen, en volgen ze een genereuzere indexering. Ondanks de verschillende 
berekeningsregels voor bepaalde ambtenaren en de overgangsregels die zijn ingegaan 
na de hervormingen door de laatste regeringen, is de algemene vaststelling dat de 
ambtenarenpensioenen – zonder bijkomende hervormingen – een ander mechanisch 

(6)  Bepaalde categorieën van inactieven/niet-bijdragers hebben zelfs toegang tot genereuzere uitkeringen 
(RVV- en OMNIO-statuten), wat uiteraard perfect verantwoord kan zijn in termen van herverdeling en zelfs 
in termen van efficiëntie.
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traject hebben dan de andere twee stelsels. Dit verschil in traject is echter slechts 
gedeeltelijk informatief: historisch gezien werden ad-hocaanpassingen aangebracht 
voor de werknemers en de zelfstandigen bij de opening van de rechten en voor de 
uitbetaalde pensioenen, zodat een vergelijking van prognoses bij ongewijzigde 
wetgeving geen betrouwbaar beeld geeft aangezien dit soort aanpassingen zich in de 
toekomst zou kunnen herhalen.

3. DEBAT

De financiën van de Belgische sociale zekerheid zijn niet houdbaar. Een systeem van 
sociale bescherming kan als houdbaar worden beschouwd indien het, wanneer het 
oneindig lang wordt voortgezet, geen (budgettaire) solvabiliteitsbeperking schendt 
en het systeem het hoofd kan bieden aan tekorten zonder dat er aanzienlijke en 
onrealistische aanpassingen nodig zijn, of waarvoor begrotingsoverdrachten zodanig 
aanzienlijk zouden zijn dat zij de staatsbegroting potentieel in gevaar zouden brengen.

3.1. VERDER DAN DE KORTE TERMIJN

In het Belgische politieke debat gaan de discussies meestal over budgettaire 
kortetermijnverplichtingen en begrotingsenveloppes voor de verschillende takken en 
systemen – zoals de discussies over de meeste overheidsbeslissingen – met inbegrip 
van de beslissingen over defederalisering van bevoegdheden. Vaak zijn er bedenkingen 
en ideeën over de noodzaak van nieuwe financieringsbronnen om tekorten op korte 
termijn aan te pakken.

Er is echter eerder een reflectie nodig over de organisatie zelf van de sociale 
bescherming, en een analyse rond de intrinsieke verbanden tussen ontvangsten en 
uitgaven van het systeem. De persberichten over een recente hoorzitting in de 
Kamer van volksvertegenwoordigers zijn in dit verband tekenend: er wordt veel 
intensiever nagedacht over initiatieven rond ontvangsten dan over hervormingen 
die de belangrijkste afwijkingen van de verzekeringsbeginselen op het gebied van 
de uitkeringen moeten aanpakken. Dit laatste wordt vaak terzijde geschoven onder 
het voorwendsel van een goed beheer van de bestaande programma’s en/of een 
hypothetisch armoederisico bij hervormingen.7 Zorgwekkende ontwikkelingen zoals 
de spectaculaire groei van langdurige ziekten en invaliditeit alleen al rechtvaardigen 
evenwel een bredere en open reflectie over de organisatie van de sociale bescherming.

3.2. VERBAND BIJDRAGEN-UITKERINGEN?

De Belgische socialezekerheidsstelsels hebben inderdaad een aanzienlijk deel van de 
verbanden tussen bijdragen en uitkeringen verloren. Het stelsel van de contractuele 
werknemers illustreert deze tendensen perfect. De hervormingen van de afgelopen 
decennia hebben het socialezekerheidsstelsel voor contractuele werknemers steeds 
minder bijdragend gemaakt. De afschaffing van het plafond van de bijdragen (zonder 

(7)  Commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Pensioenen, 5 november 2019.
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afschaffing van het plafond van de uitkeringen) heeft feitelijk geleid tot een situatie 
waarin de sociale bijdragen boven dit bedrag een zuivere inkomstenbelasting zijn, 
zonder dat ze die naam draagt. Dit impliceert ook dat de belastingstructuur van de 
inkomsten uit arbeid in België duidelijk progressiever is dan men zou denken door 
enkel te kijken naar het barema van de personenbelasting (PB). Meer nog, het bestaan 
van deze bovengrens kan gezien worden als een van de drijfveren achter de wildgroei 
aan voordelen in natura als betaalmiddel van de lonen.8

Wat de zorgverzekering betreft, heeft de veralgemeende toegang tot de gezondheidszorg 
voor de hele bevolking een grote invloed op het economische opzet van de 
gezondheidsbescherming. Gelet op de veralgemening van de rechten in combinatie 
met een bijdragegrondslag die beperkt is tot de inkomsten uit arbeid, en met een 
heffing van bijdragen volgens welbepaalde barema’s, kan men zich de vraag stellen 
of er geen manier is om beter te doen. Zo zouden argumenten voor economische 
efficiëntie wellicht pleiten voor een financiering via de goedkoopste weg om 
belastinginkomsten op te leveren. Daarnaast pleiten argumenten van billijkheid voor 
een bredere kostenverdeling onder de bevolking.9 Dit is met name de motivatie die 
werd aangehaald bij hervormingen in Centraal- en Oost-Europa, zoals een recente 
hervorming in Litouwen waardoor wordt overgeschakeld van een socialebijdragelogica 
naar een belasting zoals geanalyseerd door Zelionkaite en Tuzikas (2018).

Op het gebied van de pensioenen is de kloof tussen bijdragen en uitkeringen 
waarschijnlijk het grootst – een vaststelling die geldt ongeacht de gewenste of effectieve 
graad van herverdeling tussen hoge en lage inkomens. De verminderingen van sociale 
lasten voor de werkgevers, de verspreiding van de erkenning van ‘gelijkgestelde 
periodes’ zonder dat er bijdragen worden betaald (noch door de persoon, noch 
door zijn werkgever of vroegere werkgever, noch door de Staat), de erkenning van 
periodes in geval van niet-betaling van bijdragen door de werkgever (faillissement, 
vereffening, enz.) zijn enkele voorbeelden van een brede waaier aan situaties die één 
gemeenschappelijk aspect hebben: de erkenning van rechten in het pensioenstelsel 
zonder toereikende ontvangsten voor het pensioenstelsel.

Uiteindelijk lijdt de hele stimulerende structuur van het pensioenstelsel daaronder. 
Voor alle economische besluitvormers is er geen verband meer tussen wat er wordt 
bijgedragen en het recht op uitkeringen. Elders in Europa zijn er andere keuzes 
gemaakt: sommige landen van Zuidoost-Europa – met name de landen van het 
voormalige Joegoslavië – valideren periodes die in aanmerking kunnen komen 
voor pensioenen enkel in geval van effectieve betaling van de bijdragen, wat zowel 
gelijkgestelde periodes als elk ander geval van niet-betaling van de verschuldigde 
rechten uitsluit. In Duitsland betaalt de werkloosheidsverzekering de bijdragen aan de 
pensioenverzekering – waardoor opnieuw het verband tussen bijdragen en uitkeringen 
wordt erkend.

(8) Zie als voorbeeld https://plus.lesoir.be/76360/article/2017-01-06/un-salaire-en-points-chez-bnp-
paribas-fortis
(9)  Dit argument wordt zelfs versterkt door specifieke situaties waarin personen die geen bijdragen betalen 
een betere bescherming genieten dan personen die wel bijdragen, zoals zelfstandigen.
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3.3. EEN NIEUW GLOBAAL BEHEER PER TAK

De huidige situatie maakt een echte budgettaire responsabilisering, d.w.z. een 
budgettaire entiteit die belast is met de ontvangsten en uitgaven en met het saldo 
daarvan, onmogelijk. De praktijk van erkenning van gelijkgestelde periodes 
zonder sociale bijdragen heeft geleid tot een aanzienlijke impliciete schuld in het 
pensioenstelsel: een aanzienlijk deel van de pensioenrechten is vandaag gebaseerd op 
gelijkgestelde periodes en dat zal nog vele jaren zo blijven.

De invoering van een globaal beheer heeft het technische beheer (liquiditeiten) 
zeker verbeterd, doordat het een einde heeft gemaakt aan de behoefte aan interne 
overdrachten tussen socialezekerheidsfondsen. De totale externe financieringsbehoeften 
van de sociale zekerheid worden daardoor echter slechts marginaal verbeterd, hetzij 
via begrotingsoverdrachten, hetzij via de toewijzing van belastingsontvangsten, een 
vaststelling die al door Larmuseau en Algoed (2007) werd geformuleerd. Daarentegen 
heeft het globaal beheer minstens drie gevallen van nevenschade veroorzaakt.

Ten eerste wordt, door de verschillende takken van de sociale zekerheid te globaliseren, 
het economische verband tussen marginale bijdragen en marginale sociale uitkeringen 
verzwakt – een duidelijk voordeel van sociale bijdragen ten opzichte van belastingen. 
In de economische literatuur wordt echter benadrukt dat het ontmoedigingseffect 
van een verplichte heffing vooral speelt wanneer de marktdeelnemer geen effectief 
verband ziet tussen wat hij betaalt en wat hij van deze betaling zal overhouden. De 
pensioenen kunnen als voorbeeld bij uitstek dienen voor de socialezekerheidsbijdragen: 
aangezien een bijkomende bijdrage van 1 euro de pensioenrechten niet noodzakelijk 
zal verhogen, maar kan dienen voor elke vorm van socialezekerheidsuitgave, is het 
stimuleringskader voor het individu verslechterd. In een omgeving waar het bedrag 
van de betaalde bijdragen – en in het geval van bepaalde gelijkgestelde periodes zelfs 
het feit dat men heeft bijgedragen – orthogonaal is voor de accumulatie van rechten op 
sociale uitkeringen, zoals elk eventueel tekort ten laste wordt genomen door de federale 
begroting, wordt het ontmoedigende effect van de sociale bijdragen gemaximaliseerd.

Ten tweede is deze keuze ook niet neutraal voor het beheer van het systeem. Door de 
verschillende vormen van uitkeringen over verschillende instellingen te verdelen en 
de financiering apart te verdelen binnen een andere instelling, kan het globaal beheer 
hoogstens worden beschouwd als een instrument om de begroting op korte termijn, 
maar niet op middellange of lange termijn, in evenwicht te brengen. Geen enkele 
uitgaveninstelling is immers verantwoordelijk voor een begroting die gefinancierd 
moet worden met ‘haar’ eigen bijdragen – er bestaat dus geen automatische budgettaire 
beperking op het niveau van de verschillende takken. Bovendien heeft het globaal 
beheer de situatie nog verergerd door te voorzien in de financiering van elk eventueel 
resterend tekort van de sociale zekerheid door de federale begroting – een modus 
operandi die momenteel van toepassing is.

De ‘responsabilisering’ van de sociale zekerheid, die in 2017 van start ging, kan in 
dit stadium nauwelijks overtuigen. Zonder echte hefbomen ter beschikking om de 
zware uitgaventrends onder controle te houden, kan moeilijk worden ingeschat hoe 
de maatregel zou kunnen leiden tot een grotere geloofwaardigheid van de verbanden 
tussen bijdragen en uitkeringen. Ook zou er moeten worden gespecificeerd wat de 
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reeks van aanpassingsvariabelen zou zijn in geval van een tekort: zal de Staat echt 
weigeren het tekort te dekken? Welke tak zou als eerste worden getroffen door 
eventuele bezuinigingen, enz.? Dit zijn essentiële vragen. In de Verenigde Staten, 
bijvoorbeeld, bepaalt de wet dat alle pensioenuitkeringen verhoudingsgewijs naar 
beneden zullen worden aangepast wanneer de bijdragen en de in het pensioenstelsel 
opgebouwde reserves niet meer voldoende zullen zijn. Dergelijke duidelijke 
boodschappen ontbreken in België, waardoor de onzekerheid over de pensioenen voor 
alle betrokkenen de facto toeneemt.

Het lijkt me dan ook essentieel om af te stappen van de kortzichtige en 
liquiditeitsbeheerlogica van het huidige globaal beheer, en deze te vervangen door een 
écht globaal beheer per moderne tak. Op het gebied van de werknemerspensioenen 
zijn er verschillende mogelijkheden, allemaal met (quasi-)automatische 
aanpassingsmechanismen die ervoor zorgen dat de uitgaven en de ontvangsten van 
het systeem in een veranderende context op elkaar worden afgestemd. Een dergelijke 
aanpak betekent niet dat er geen begrotingsoverdracht zou plaatsvinden of wenselijk 
zou zijn voor andere takken van de sociale zekerheid of voor andere openbare besturen. 
Het zal immers onvermijdelijk zijn dat de Staat tegemoetkomt in de (volledige?) ten 
lasteneming van de impliciete schuld van de gelijkgestelde periodes en verminderingen/
vrijstellingen van bijdragen. Maar los van elke overdracht tussen entiteiten, zal elke 
duurzame oplossing op lange termijn een logica van bijdragen per tak vereisen om een 
echte responsabilisering van de uitgaven en ontvangsten per tak mogelijk te maken.

De buitenlandse ervaring toont ons een brede waaier aan mogelijke oplossingen. Zo 
wordt Zweden vaak naar voren geschoven als voorbeeld van een land dat resoluut 
gekozen heeft voor een stabilisatie van de pensioenbijdragen en een aanpassing van 
de uitkeringen (en van de pensioenleeftijd) als aanpassingsfactor om het financiële 
evenwicht van het systeem te verzekeren. Andere landen hebben andere keuzes 
gemaakt: Duitsland werkt al lang met een puntensysteem, met overdrachten van de 
federale begroting of van andere takken van de sociale zekerheid – met name om 
rekening te houden met gelijkgestelde niet-verzekerde periodes, zoals zwangerschaps-/
ouderschapsverlof of periodes van andere socialeverzekeringsprogramma’s zoals 
werkloosheid.

In België had de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 een ander idee van 
interne aanpassing ingevoerd, waarbij de last van bepaalde risico’s verdeeld wordt tussen 
bijdragers en gepensioneerden. Hoewel het een interessante intellectuele vooruitgang 
is, stuit het effectieve gebruik van dit theoretische instrument op veel praktische 
problemen, zoals het bestaan van meerdere stelsels met verschillende onderliggende 
dynamieken en een gebrek aan specifieke pensioenbijdragen.

3.4. EENZELFDE DUIDELIJKHEID VOOR DE DRIE STELSELS

Hoewel de realiteiten soms sterk verschillen tussen de stelsels, geldt voor de andere 
twee stelsels dezelfde oproep tot meer transparantie en duidelijkheid in de politieke 
keuzes.
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Op het vlak van de architectuur van de sociale zekerheid is de situatie voor de 
zelfstandigen – ondanks verschillen in generositeit en de instellingen die ermee belast 
zijn – zeer vergelijkbaar. Twee structurele elementen vallen op. Enerzijds gebeurt de 
geleidelijke gelijkschakeling van de socialezekerheidsuitkeringen voor zelfstandigen 
zonder gelijkschakeling van de bijdragen. Anders gezegd betekent dit dat het stelsel 
van de zelfstandigen bevoordeeld wordt ten opzichte van dat van de contractuele 
werknemers, wegens een grotere relatieve tenlasteneming door de staatsbegroting. 
Maar dit betekent ook dat het systeem op zich onhoudbaarder is dan dat van de 
werknemers, ceteris paribus.

Een tweede structureel element voor de zelfstandigen is de regressieve bijdragestructuur 
en vooral de plafonnering van de bijdragen – een onderscheidend kenmerk van 
dit stelsel. Ongeacht of een dergelijk plafond al dan niet gegrond is, is het verschil 
in behandeling tussen contractuele werknemers en zelfstandigen moeilijk te 
rechtvaardigen ten opzichte van een geleidelijke gelijkschakeling van de belangrijkste 
bijdragen tussen systemen. In de praktijk zijn het de niet-geplafonneerde sociale 
bijdragen van de werknemers die een sterke stimulans geven voor het gebruik van het 
statuut van zelfstandige in plaats van contractuele werknemer – als zuivere economische 
belasting. De ervaring van de westelijke Balkanlanden met socialebeschermingsstelsels 
die vergelijkbare financiële stimulansen bieden, beroert de gemoederen hieromtrent 
(Jankulov et al, 2019): vrij lage aangegeven inkomsten en meerdere overgangen van 
het statuut van bediende naar dat van zelfstandige.

In de praktijk houdt de Belgische situatie in dat de gemeenschap het stelsel van de 
zelfstandigen – dat zelf regressief is – momenteel relatief sterk subsidieert. Hoewel dit 
een doelstelling of een gewenste situatie kan zijn, staat het vast dat meer duidelijkheid 
over dit soort overdrachten de debatten kan objectiveren.

Voor de ambtenaren is de situatie technisch gezien iets anders. Aangezien de Staat zowel 
werkgever is als in laatste instantie borg staat voor de pensioenen (en andere sociale 
uitkeringen) van zijn ambtenaren, is het weinig zinvol om een socialezekerheidssysteem 
te bedenken met een strikte toepassing van een begrotingsevenwicht. Dat is immers 
totaal onbelangrijk in een geconsolideerde en intertemporele benadering van de 
overheidsfinanciën. De financiële onbeduidendheid houdt slechts stand voor zover men 
de regering op geaggregeerd niveau bekijkt. Het is duidelijk dat deze onbeduidendheid 
op het niveau van de substructuren van de Staat niet mag en ook niet zal worden 
gehandhaafd.

Het idee om de pensioenen van de ambtenaren (naar beneden toe) af te stemmen 
op die van de andere categorieën van werknemers is dus slechts gerechtvaardigd 
voor zover – waarbij alle andere elementen dezelfde blijven – de regering van 
oordeel is dat de ambtenaren gedurende hun hele levenscyclus worden overbetaald.10 
Indien dit niet het geval is, moet elke vermindering van gulle pensioenen worden 

(10)  Een andere rechtvaardiging voor een dergelijke verandering zou het streven naar responsabilisering 
van de deelstaten kunnen zijn. Met een gegeven levenscycluswedde kan een pensioenhervorming de lasten 
immers verschuiven van het federale niveau naar de deelstaten.
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gecompenseerd door een verhoging van de huidige wedden – wat neutraal kan zijn 
in termen van intertemporele begrotingsdruk en nefast in termen van begrotingsdruk 
op korte termijn. Het recente arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 oktober 2019 
betreffende de studieperiodes van de ambtenaren is tekenend11: het bevestigt dat de 
regering wel degelijk het recht heeft om de ambtenarenloopbaan minder aantrekkelijk 
te maken, zelfs voor de bestaande statutairen. Uiteindelijk is de vraag louter politiek 
en gaat het erom of een dergelijke vermindering van de vrijgevigheid voor werknemers 
in een bepaald loopbaantraject wenselijk is …

4. CONCLUSIES

Een aantal hervormingen van de afgelopen decennia hebben geleid tot een verzwakking 
van de verzekeringsverbanden binnen de sociale zekerheid. In het licht van de voor de 
hand liggende uitdagingen qua houdbaarheid en met een duidelijk onzekere toekomst, 
is de tijd rijp om bepaalde elementen opnieuw te bekijken.

Een poging om de financiële problemen van het socialezekerheidsstelsel op te lossen 
door middel van een lange reeks jaarlijkse en kortlopende budgettaire oplossingen, is 
geen goede manier om de dynamiek op lange termijn te beheersen. Een voortzetting 
van de bestaande situatie kan de huidige problemen doen verergeren.

Het globale beheer van de sociale zekerheid in zijn huidige versie is onderdeel van het 
probleem – niet van de oplossing. Het vermengt verschillende takken van de sociale 
zekerheid en vernietigt elk mechanisme van automatische aanpassing op het niveau van 
een van de takken (gezondheid, pensioenen enz.). De budgettaire responsabilisering 
van de sociale zekerheid in haar huidige versie overtuigt nauwelijks meer.

Voor de bescherming van het gezondheidsrisico kunnen sterke argumenten aangehaald 
worden om te pleiten voor een andere financiering dan via sociale bijdragen.

Voor pensioenen, waar het verband tussen bijdragen en uitkeringen aanzienlijk kan 
zijn, is het wellicht nuttig dit te versterken om een nieuw verzekerend karakter te geven 
aan een hervormd systeem dat geloofwaardig wordt omdat het op middellange en 
lange termijn financieel houdbaar is. Een afschaffing van het plafond van de bijdragen 
met een plafonnering van de uitkeringen is nauwelijks verenigbaar met een dergelijke 
logica – in voorkomend geval zou men beter de aard van zuivere economische belasting 
van deze bijdragen erkennen. Een dergelijke hervorming zal ongetwijfeld ook een 
tenlasteneming van de pensioenkosten voor de periodes van werkloosheid, ziekte, 
enz. inhouden via compenserende overdrachten naar het pensioenstelsel. Zo zou het 
niet-aanmoedigende aspect van de sociale bijdragen sterk kunnen worden verminderd 
en zou het aspect responsabilisering van de economische actoren op het vlak van de 
erkenning van gelijkgestelde periodes worden versterkt: wie vandaag gelijkgestelde 
periodes wil laten erkennen (privéondernemer, vakbonden of Staat), zal vandaag ook 
de kosten ervan moeten dragen, zelfs als de uitkeringen pas morgen verschuldigd zijn.

(11)  Grondwettelijk Hof, arrest 148/2019 https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-148n.pdf.

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-148n.pdf
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In de praktijk zullen dergelijke veranderingen ook een heroverweging van de respectieve 
rollen van de sociale partners en de regering vereisen – maar dit is een ander debat dat 
gevoerd moet worden.

(Vertaling)
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FINANCIERING VAN DE 
PENSIOENEN EN DE INDIVIDUELE 
PENSIOENREKENING1

DOOR ARNO BAURIN2 EN JEAN HINDRIKS3

1. INLEIDING

Het vertrouwen in het vermogen van de overheid om de pensioenen te blijven betalen, 
is vandaag historisch laag. De meerderheid van de Belgen (56%) rekent niet op een 
wettelijk pensioen van de overheid (onder wie 67% van de Belgen jonger dan 35 
jaar).4 Dit verlies aan vertrouwen in het wettelijke pensioenstelsel is verontrustend 
aangezien dit repartitiepensioen functioneert als een keten van overdrachten tussen 
generaties. Als de jongere generaties twijfelen aan het systeem, lopen ze het risico deze 
keten te doorbreken en hun eigen pensioen uitsluitend op basis van kapitalisatie op te 
bouwen. Laten we beginnen met de problematiek van de financiering van de sociale 
zekerheid en de pensioenen. Deze kwestie staat vandaag centraal en werd door de 
Commissie Pensioenhervorming (CPH) niet echt expliciet behandeld in haar verslag 
van juni 2014.5 De CPH heeft deze kwestie echter wel impliciet aangepakt door een 
puntensysteem voor te stellen waarbij de puntenwaarde zich volgens precieze regels 
zou moeten aanpassen om een evenwichtige verdeling van de vergrijzingskosten tussen 
de beroepsbevolking en de gepensioneerden te verzekeren. In het bijzonder beoogde 
de zogenaamde Musgrave-regel (waarop we later zullen terugkomen) de stabiliteit 
van de levensstandaard van de gepensioneerden te verzekeren in verhouding tot de 
levensstandaard van de beroepsbevolking, wat dus impliceert dat een aanpassing van 
de bijdragen onvermijdelijk gepaard gaat met een aanpassing van de pensioenen. Het 
idee is eenvoudig: men deelt de winst over de generaties bij gunstige omstandigheden 

(1) Wij danken Pierre Devolder, Alain Jousten, Marjan Maes, Françoise Masai, Christian Valenduc en 
Frank Vandenbroucke voor hun commentaar op eerdere versies, alsook Johan Janssens van de Federale 
Pensioendienst (SFPD), Nicole Fasquelle, Bertrand Scholtus en Marie Vandresse van het Federaal Planbureau 
(FPB) voor het aanleveren van de gegevens die in dit rapport werden gebruikt. De gemaakte analyses blijven 
de enige verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigen niet het standpunt van de hierboven 
vermelde instellingen of personen.
(2) Doctoraalstudent in Economie aan het Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek (IRES) aan de 
Katholieke Universiteit Leuven in het kader van het ARC-project ‘Sustainable, Safe and Adequate Pension’ 
(Financial support from the Belgian French-speaking Community, ARC-conventie nr. 18/23-088 m.b.t. 
‘Sustainable, Safe and Adequate Pension’).
(3) Voorzitter van de Economics School of Louvain (ESL), lid van het Louvain Institute of Data Analysis 
and Modeling (LIDAM) aan de Université catholique de Louvain, medeoprichter van het Institut Itinera, 
lid van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 en lid van de Academische Raad van Pensioenen. 
Copromotor van het ARC-project SAS Pensions.
(4) Nationale Pensioenenquête 2019, NN 23 oktober 2019.
(5) Dit rapport is beschikbaar op de website van de Academische Raad van Pensioenen: 
academischeraadpensioenen.be.
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en men verdeelt de kosten bij ongunstige omstandigheden.6 Dit mechanisme werd 
uitgebreid voorgesteld in Schokkaert et al. (2018) en pedagogisch in Hindriks et al. 
(2017). De website van de Academische Raad van Pensioenen geeft een volledige 
beschrijving van het puntenpensioenstelsel met een nuttige rubriek veelgestelde 
vragen.

Waarom moeten we ons zorgen maken over de financieringsvooruitzichten van de 
sociale zekerheid? In de eerste plaats is er het demografische risico dat weegt op het 
huidige systeem en dat niet toelaat om het voortbestaan ervan te overwegen. Dit wordt 
nog versterkt door de demografische vernieuwing die leidt tot een verhoging van het 
gemiddelde pensioen gekoppeld aan de verhoging van het aantal gepensioneerden. 
Nieuwe gepensioneerden komen immers in het systeem met een hoger pensioen en 
vervangen geleidelijk de pensionering van degenen die al langer op pensioen zijn 
met een lager pensioen. Dan is er nog het financiële risico, met de aanhoudend 
lage rentevoeten die de inkomsten uit pensioensparen wijzigen. Tot slot is er het 
economische risico (en dat van de werkgelegenheid) dat de financieringsbasis van 
de sociale zekerheid en de pensioenen wijzigt. Tot slot is er het risico van politieke 
uitstelling waarbij de noodzakelijke structurele hervormingen worden uitgesteld.

Op basis van macro-economische, demografische en begrotingsvooruitzichten op 
middellange termijn zijn de vooruitzichten van het monitoringcomité voor de sociale 
zekerheid voor de komende jaren alarmerend.7 De sociale uitkeringen stijgen tussen 
2020 en 2024 met 20,7% van 46,1 miljard EUR in 2020 tot 55,7 miljard EUR in 
2024. De uitgaven voor gezondheidszorg stijgen met 23,9% en die voor pensioenen 
met 22,6%. Over dezelfde periode stijgen de sociale bijdragen met 14% (op basis van 
een optimistische hypothese van een jaarlijkse groei van de loonmassa met 3%).

Onze bijdrage bestaat uit twee delen: de voorbije trend en de vooruitzichten. Vervolgens 
bekijken we verschillende mogelijke hervormingen en aanpassingsmechanismen om 
het evenwicht van de financiering van de pensioenen te verzekeren, onder meer via een 
individuele pensioenrekening.

(6) In Frankrijk heeft het in juni 2018 gepubliceerde rapport van het COR (Comité d'orientation des 
retraites) op een verrassende manier aangetoond dat een Franse gepensioneerde 5% meer inkomen ontvangt 
dan het gemiddelde van een gemiddelde Fransman. Uit het rapport van de Directie Onderzoek, Studies, 
Evaluatie en Statistieken (Drees) blijkt dat het armoedecijfer van de totale bevolking in 2015 dubbel zo hoog 
is als dat van de gepensioneerden (14,2% tegenover 6,6%). Ter herinnering, de 17 miljoen gepensioneerden 
in Frankrijk ontvangen een gemiddeld pensioen van 1.472 EUR bruto per maand voor een totale jaarlijkse 
kost van 320 miljard.
(7) Monitoringcomité: raming van de begrotingssituatie voor 2020-2024, BOSA 2 september 2019.

http://www.academischeraadpensioenen.be/


FINANCIERING VAN DE PENSIOENEN EN DE INDIVIDUELE PENSIOENREKENING

335

2. TRENDS IN HET VERLEDEN8

2.1. FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

De financiering van de sociale zekerheid bestaat uit bijdragen, subsidies, alternatieve 
financiering, belastinginkomsten en andere inkomsten. De evolutie is vrij lineair, met 
uitzondering van een sterke daling in 2015 door de overdracht van bevoegdheden naar 
de gemeenschappen en gewesten en een belangrijke stijging in 2016 door de integratie 
van de bijdragen voor overheidspensioenen in de sociale zekerheid. Absoluut gezien 
stegen de inkomsten in reële termen (exclusief inflatie) met 80% over de laatste 20 jaar 
en met 20% over de laatste 10 jaar; in vergelijking met het bbp steeg dit van 18,19% 
in 1995 tot 21,55% in 2017 (zie Figuur 1).

FIGUUR 1: INKOMSTEN UIT SOCIALE ZEKERHEID ALS PERCENTAGE VAN HET BBP

Bron: ICN-reeksen SEC 2010 beschikbaar bij het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

2.2. STRUCTUUR VAN DE FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

De bijdragen vormen het grootste deel van de inkomsten maar kennen echter een 
dalende trend (van 75% in 1995 naar 63% in 2017) (zie Figuur 2). De subsidies 
volgden een U-trend met eerst een daling (van 16% in 1995 naar 10% in 2009) 
alvorens geleidelijk te stijgen tot 18,4% in 2017. Een opmerkelijke uitzondering deed 
zich voor in 2015, toen de evenwichtsdotatie werd verminderd tot nul (tegenover 
6,1 miljard EUR het jaar voordien) om de gedeeltelijke overdracht van uitgaven voor 
sociale zekerheid naar de gemeenschappen en gewesten te compenseren; gevolgd door 

(8) De statistische gegevens en simulaties zijn deels gebaseerd op eerder gepubliceerde werken (Hindriks en 
Baurin, 2019; Devolder en Hindriks, 2019). We verwijzen de lezer dus naar deze twee referenties voor meer 
details over de berekeningsmethode en de precieze statistische bronnen.
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een aanzienlijke stijging in 2016 via een federale overheidssubsidie van 10,8 miljard 
om de integratie van een deel van de openbare pensioenen in de sociale zekerheid te 
compenseren. Daarnaast zien we een sterke groei van alternatieve financiering van 5,8% 
in 1995 naar 21% in 2011 om terug te dalen naar 14,5% in 2017; dit vertegenwoordigt 
dus een stijgend deel van het budget terwijl het aandeel van de bijdragen daalt. De 
alternatieve financiering bestaat voornamelijk uit de toegewezen btw-inkomsten (meer 
dan 90%). De bepaling van het basisbedrag (btw-dotatie) is vrij vaag, want er wordt 
rekening gehouden met een groot aantal elementen en parameters; maar dit komt 
overeen met een maximum van 23,514% van de btw-inkomsten en de som van een 
lange reeks specifieke uitgaven. De vraag is of de gewijzigde financieringsstructuur, 
met name de verhoging van het aandeel van de belastingen, een herziening van de 
bestuursmechanismen van het systeem noodzakelijk maakt.

FIGUUR 2 : STRUCTUUR VAN DE FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Bron: ICN-reeksen SEC 2010 beschikbaar bij het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

2.3. EVOLUTIE VAN DE PENSIOENUITGAVEN

De pensioenuitgaven stegen in reële termen (exclusief inflatie) met 80% sinds 1995 en 
met 36% sinds 2007; gemiddeld 2,72% per jaar. Toch moet worden vastgesteld dat de 
stijging de laatste jaren het grootst is; het reële jaarlijkse groeipercentage stijgt namelijk 
van 2,14% vóór 2007 tot 3,3% daarna. Wanneer we de inflatie in aanmerking nemen, 
stijgen de pensioenuitgaven met 150% sinds 1995 en met 90% sinds 2003. Als we 
de groei van de pensioenuitgaven vergelijken met die van de bijdragen, zien we een 
volledig gelijklopende evolutie tot 2003. Daarna stijgen de pensioenuitgaven 1,6 keer 
sneller dan de bijdragen (zie Figuur 3).
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FIGUUR 3: EVOLUTIE PENSIOENUITGAVEN EN TOTALE BIJDRAGEN (LOPENDE PRIJS)

Bron: ICN-reeksen SEC 2010 beschikbaar bij het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

2.4. STRUCTUUR VAN DE PENSIOENUITGAVEN

De stijging van de pensioenuitgaven kan worden opgesplitst in een toename van het 
aantal gepensioneerden (vergrijzing) en een toename van het gemiddelde pensioen 
(herwaardering). Hiervoor maken we gebruik van de statistische reeksen van de 
Federale Pensioendienst die het aantal en de uitbetaalde pensioenen per jaar in 
kaart brengen (IGO9 niet inbegrepen). De stijging van de uitgaven is het gevolg van 
een tweeledig effect: de toename van het aantal gepensioneerden (+ 273.854 sinds 
2007) en de stijging van het gemiddelde pensioen als gevolg van de komst van 
nieuwe gepensioneerden met een hoger pensioen dan hun ouders, de stijging van 
de minimumpensioenen en de toename van de pensioenen van vrouwen door hun 
grotere deelname aan de arbeidsmarkt. In de periode 1985-2017 daalt het aandeel 
van de overlevingspensioenen bijvoorbeeld geleidelijk van 32,75% naar 20% (in het 
werknemersstelsel). Hetzelfde geldt voor zelfstandigen en ambtenaren. Als we kijken 
naar de stijging van de jaarlijkse uitgaven sinds 2007, zien we een groei van 14,6 
miljard sinds 2007 (ofwel een stijging van 75%). Toch merken we op dat 51 p.p. toe 
te schrijven is aan de stijging van het gemiddelde pensioen, 15 p.p. te wijten is aan 
de stijging van het aantal gepensioneerden, en het saldo (9 p.p.) het gevolg is van de 
opbrengst van beide. Concreet betekent dit dat bijna 11 miljard toe te schrijven is 
aan de herwaardering van de pensioenen, terwijl 3,6 miljard toe te schrijven is aan de 

(9) Garantie van middelen voor ouderen.
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vergrijzing. We kunnen ook de evolutie per stelsel vergelijken. Aan werknemerszijde 
bedraagt de totale stijging 73%, waarvan 57 p.p. afkomstig is van de groei van het 
gemiddelde pensioen en slechts 10 p.p. van de stijging van het aantal. De totale 
stijging bij (‘zuivere’) zelfstandigen bedraagt 21%, waarvan 45 p.p. toe te schrijven 
is aan de gemiddelde pensioengroei gecompenseerd door een daling van het aantal 
pensioenen met 17 p.p. Bij de ‘gemengde’ loopbanen (zelfstandige en loontrekkende) 
bedroeg het groeipercentage 91% waarvan 51 p.p. toe te schrijven is aan de stijging 
van het gemiddelde pensioen en 26 p.p. komt uit de groei van het aantal. De 
overheidssector ondergaat daarentegen een omgekeerd fenomeen, aangezien van de 
stijging van 76% van het globale bedrag slechts 28 p.p. toe te schrijven is aan de 
stijging van het gemiddelde pensioen en 38 p.p. te wijten is aan de toename van het 
aantal gepensioneerden. Concluderend kan worden gesteld dat de vergrijzing zeker 
niet de belangrijkste oorzaak is van de stijging van de pensioenuitgaven, aangezien 
zij slechts een kwart van de pensioenuitgaven vertegenwoordigt. In de toekomst zal 
dit dubbele prijs- en volume-effect op de stijging van de uitgaven de neiging hebben 
zich voort te zetten, tenzij de effectieve verlenging van de loopbanen zonder al te grote 
groei van de gemiddelde pensioenen lukt.

FIGUUR 4: EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEPENSIONEERDEN (2007 = 100)

Bron: Federale Pensioendienst en eigen berekeningen.
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FIGUUR 5: EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELDE PENSIOEN PER GROEP (2007 = 100)

Bron: Federale Pensioendienst en eigen berekeningen.

TABEL 1: GROEI VAN HET AANTAL GEPENSIONEERDEN EN HET PENSIOENBEDRAG TUSSEN 2007-2018

Stelsels Aantal 
gepensioneerden

Gemiddeld 
pensioen

Reëel  
pensioen

Zuivere werknemer 9,70% 57,40% 33,38%

Zuivere zelfstandige -17,05% 45,60% 23,39%

Gemengd: Werknemer + Zelfstandige 26,22% 51,47% 28,36%

Overheid zuiver + gemengd 37,73% 27,71% 8,23%

Totaal 15,25% 51,08% 28,03%

Bron: Federale Pensioendienst en eigen berekeningen (de IGO-pensioenen en de Ethias- en Ogeo Fund-pensioenen 
in de overheidssector worden niet opgenomen). De statistieken bevatten alle pensioenen betaald door de Federale 
Pensioendienst (de ambtenarenpensioenen ten laste van de overheidssector tellen niet mee).

3. FINANCIERINGSVOORUITZICHTEN VAN DE PENSIOENEN

De hervorming van het pensioenstelsel is een moeilijke taak die alleen kan worden 
verwezenlijkt als men essentiële vragen stelt en beantwoordt, waarvan de belangrijkste 
de juiste verdeling is van de kosten van de vergrijzing tussen de beroepsbevolking 
en de gepensioneerden (Devolder en Hindriks, 2018). Dit is een vraag die tot op 
heden nog nooit echt gesteld is en die nochtans essentieel lijkt om een open en 
transparante dialoog met de sociale partners op gang te brengen. De verschillende 
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financieringsformules zijn de loopbaanverlenging (en dus jobcreatie), de verhoging 
van de bijdragen, de daling van de vervangingsratio’s.10 Laten we deze verschillende 
formules eens bekijken.

3.1. DE TOENAME VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE LOOPBAANVERLENGING

De herfinanciering van de sociale zekerheid verloopt onvermijdelijk via een toename 
van de werkgelegenheid en een verlenging van de loopbanen. Dit is een natuurlijke 
noodzaak omdat de loopbanen nu korter zijn dan vroeger en de aangeslotenen 
langer leven. De situatie is wel verbeterd sinds vijf jaar; maar toch gaan de Belgen 
vroeger met pensioen dan het gemiddelde van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): de effectieve leeftijd is 61 jaar voor mannen 
(tegenover 65 jaar voor de OESO) en 60 jaar voor vrouwen (tegenover 63 jaar voor 
de OESO). De vereiste om de loopbanen te verlengen is noodzakelijk, maar is niet 
altijd gemakkelijk te realiseren. Ten eerste stimuleert onze huidige regeling korte 
loopbanen en is ze niet flexibel genoeg voor de zwaarste beroepen.11 Ten tweede zijn 
werkgevers soms terughoudend om ‘oudere’ werknemers op te leiden en te behouden. 
Ten derde stuit de verlenging van de arbeidstijd, met name in overheidsdienst, op 
een demotivatie van oudere werknemers, die soms naar de uitgang worden gestuurd 
om interne bevorderingen mogelijk te maken (of om te worden vervangen door 
jongere werknemers die meer vertrouwd zijn met nieuwe technologieën). Wanneer 
we echter de evolutie van de tewerkstelling tussen 2007 en 2017 analyseren, zien we 
een groei van de werkgelegenheidsgraad in de leeftijdscategorieën 55-59 en 60-64, die 
duidelijk meer uitgesproken is bij vrouwen dan bij mannen (zie Tabel 2). Dit vertaalt 
zich in een geleidelijke inhaalbeweging van de arbeidsparticipatie van vrouwen op die 
van mannen. Langer actief blijven is dus mogelijk, maar het is ook een kwestie van 
keuzes maken. Werknemers moeten worden aangemoedigd om langer te blijven en 
werkgevers om hen langer te behouden.

(10) We hebben bewust geen rekening gehouden met de alternatieve financieringsoptie, die een meer 
fundamentele aanpassing is, namelijk de uitbreiding van de financieringsbasis van de sociale zekerheid. We 
bespreken deze optie kort in de bijlage.
(11) Zie het concept ‘valkuil van de werklast’ in Baurin en Hindriks (2019).
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TABEL 2: ARBEIDSPARTICIPATIE VAN OUDEREN TUSSEN 2007 EN 2017

2007 2012 2017

Mannen

 55-59 62,02% 67,60% 73,24%

 60-64 29,16% 32,50% 37,74%

Vrouwen

 55-59 39,41% 50,90% 62,64%

 55-59 14,49% 19,45% 27,22%

Totaal

 55-59 50,69% 59,20% 67,93%

 60-64 21,69% 25,88% 32,40%

Bron: Federaal Planbureau.

Wat de werkgelegenheidsvooruitzichten betreft, gaan we in het vervolg van de analyse 
twee verschillende scenario’s bekijken. Een referentiescenario, dat van het Federaal 
Planbureau, dat een toename van de werkgelegenheidsgraad met 30% impliceert 
tussen 2020 en 2070, voornamelijk geconcentreerd op de bevolking tussen 55-67 jaar 
en op vrouwen. In een tweede scenario zullen we de tewerkstellingsgraad voor de hele 
periode vastleggen op het niveau van 2020. Dat is ons constant tewerkstellingsscenario.

3.2. DE AANPASSING VAN DE BIJDRAGEN EN DE PENSIOENEN

Een tweede aanpassingsmechanisme betreft de bijdragevoeten en/of de 
vervangingsratio. Vertrekkend van de economische en demografische hypothesen van 
het Federaal Planbureau en op basis van nauwkeurige regels die worden beschreven 
in de Bijlage hebben we de aanpassingen berekend van de pensioenen en/of van de 
bijdragen die het begrotingsevenwicht verzekeren. We hebben twee simulaties gemaakt; 
de eerste is gebaseerd op de tewerkstellingshypotheses van het Federaal Planbureau 
(referentiescenario) en de tweede op de hypothese van een constant tewerkstellingsniveau 
op het niveau 2020 (scenario van constante tewerkstelling). We beginnen met de 
analyse van het referentiescenario. De economische afhankelijkheidsratio (het aandeel 
van gepensioneerden in de actieve beroepsbevolking) stijgt van 45,34% in 2020 
naar 54,85% in 2040 (57% in 2070), een stijging met 10 p.p. in 20 jaar.12 Om het 
pensioenbudget in evenwicht te brengen, kunnen verschillende oplossingen worden 
voorgesteld: een verhoging van de bijdragen om de vaste vervangingsratio te behouden 
(de aanpassingsinspanning is enkel voor de werknemers), een vermindering van de 
vervangingsratio om de vaste bijdragevoet te behouden (de aanpassingsinspanning 

(12) Een precieze ontleding van de economische afhankelijkheidsratio wordt gegeven in Hindriks en Baurin 
(2019).
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wordt enkel gedragen door de gepensioneerden) of een combinatie van beide, 
bijvoorbeeld volgens de zogenaamde ‘Musgrave’-regel (zie de Bijlage voor meer details 
over deze drie aanpassingsformules). Volgens deze regel moeten de wijzigingen worden 
doorgevoerd door de verhouding tussen de pensioenen en de nettolonen na aftrek 
van de bijdragen vast te houden. Concreet betekent dit dat als het aandeel van de 
gepensioneerden stijgt, de (bruto) vervangingsratio daalt en de bijdragen verhoogd 
worden. De lezer die geïnteresseerd is in de technische specificaties kan Schokkaert et 
al. (2018) raadplegen. Devolder en Hindriks (2018) leggen uit waarom deze techniek 
eerlijker is dan het mechanisme met de vaste bijdragevoet (Defined Contribution) of 
het mechanisme met de vaste vervangingsratio (Defined Benefit).

3.2.1. Ongewijzigd beleid en de Musgrave-regel

We vergelijken in Figuur 6 eerst het ongewijzigde beleid dat overeenstemt met het 
gedefinieerde prestatieregime (vaste vervangingsratio), met de Musgrave-regel, die erin 
bestaat een aanpassing van de prestaties en de bijdragen te combineren. Op basis van 
het referentiescenario (Figuur 6a) zou de bijdragevoet met 20% moeten stijgen om 
een vast pensioen te behouden tegen 2040 en met 25% tegen 2070. Als de aanpassing 
volgens de Musgrave-regel wordt verdeeld, krijgt men tegen 2040 een verhoging van 
de bijdragevoet met 14% (tegenover 20% bij een ongewijzigd beleid).

Onze tweede simulatie gebeurt bij ‘constante tewerkstelling’, d.w.z. dat we ervan 
uitgaan dat de tewerkstellingsgraad vanaf 2020 niet meer zou wijzigen. Deze hypothese 
dient als vergelijkingspunt en houdt geen vooruitzichten voor de werkgelegenheid 
in. Het gaat in zekere zin om een ‘voorzichtig’ scenario dat een stabilisatie van de 
werkgelegenheidsgraad koppelt aan een vergrijzing van de bevolking. Op basis van dit 
nieuwe scenario stijgt de afhankelijkheidsgraad tot 61% tegen 2040 (tegenover 54,8% 
in het referentiescenario). In dit geval vereist een aanpassing enkel via de bijdragen 
(ongewijzigd beleid) een verhoging van de bijdragen met 35% tegen 2040 (zie Figuur 
6b). Als we de inspanning verdelen op basis van de Musgrave-regel, betekent dit een 
verhoging van de bijdragen met 22% (tegenover 35% bij een ongewijzigd beleid).

FIGUUR 6: AANPASSING VAN DE BIJDRAGEVOET BIJ ONGEWIJZIGD BELEID EN VOLGENS MUSGRAVE

Opmerkingen: Figuur 6a (links) is gebaseerd op het tewerkstellingsscenario van het Federaal Planbureau. Figuur 6b 
(rechts) is gebaseerd op ons scenario van constante tewerkstelling.

Bronnen: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.
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3.2.2. Vaste bijdragen en Musgrave-regel

Als men een principe van vaste bijdragen toepast, wordt de vervangingsratio 
aangepast om de begroting in evenwicht te brengen. In het referentiescenario inzake 
werkgelegenheid zou de vervangingsratio tegen 2040 (21% tegen 2070) met een vaste 
bijdrage met 18% moeten dalen. Als de aanpassingsinspanning verdeeld wordt volgens 
de Musgrave-regel, daalt de vervangingsratio met 8% (tegenover 18% bij een vaste 
bijdrage) (zie Figuur 7a).

In het scenario van constante werkgelegenheid stijgt de afhankelijkheidsgraad tot 61% 
tegen 2040 (tegenover 54,8% in het referentiescenario). De vereiste aanpassing van 
de pensioenen is dus belangrijker. De volledige aanpassingsinspanning concentreren 
op de pensioenen (vaste bijdrage) impliceert een daling van de vervangingsratio met 
27% tegen 2040. Door de inspanning te spreiden volgens de Musgrave-regel, wordt de 
daling van de vervangingsratio beperkt tot 10%, tegenover 27% bij een vaste bijdrage 
(zie Figuur 7b).

FIGUUR 7: AANPASSING VAN DE VERVANGINGSRATIO NAAR BELEID MET VASTE BIJDRAGEN EN VOLGENS 

MUSGRAVE

Opmerkingen: Figuur 7a (links) is gebaseerd op het referentiescenario van het Federaal Planbureau (groei van de 
werkgelegenheid). Figuur 6b (rechts) is gebaseerd op ons scenario van constante tewerkstelling.

Bronnen: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

Uit onze simulaties blijkt dus duidelijk dat, ongeacht de evolutie van de tewerkstelling, 
een gecombineerde aanpassing van de uitkeringen en bijdragen volgens de Musgrave-
regel het mogelijk maakt om de aanpassing van de bijdragen met 1/3 en de aanpassing 
van de pensioenen met 2/3 te verminderen. Tabel 3 vat onze resultaten samen.
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TABEL 3: AANPASSINGEN VAN DE PENSIOENEN EN VEREISTE BIJDRAGEN VOLGENS DE EVOLUTIE VAN DE 

TEWERKSTELLING: ONGEWIJZIGD BELEID, VASTE BIJDRAGEN EN MUSGRAVE-REGEL

Referentiescenario
Scenario met constante 

werkgelegenheid

2020 2030 2040 2070 2030 2040 2070

Aantal  
werknemers 4.957.121 5.107.150 5.208.747 5.531.336 4.872.533 4.880.220 5.169.855

Aantal ge-
pensioneerden 2.247.482 2.613.992 2.856.990 3.149.993 2.694.810 2.996.597 3.301.584

Economische 
afhankelijk
heidsratio

45,34% 51,18% 54,85% 56,95% 55,31% 61,40% 63,86%

Bijdragevoet 
(ongewijzigd 
beleid)

100,00 112,89 120,98 125,61 121,99 135,43 140,86

Vervangings-
ratio (vaste 
bijdrage)

100,00 88,58 82,66 79,61 81,98 73,84 70,99

Musgrave:

Bijdragevoeten 100,00 108,67 113,78 116,60 114,40 122,36 125,40

Vervangings-
ratio 100,00 96,26 94,05 92,83 93,78 90,35 89,03

Bron: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

4. DE INDIVIDUELE PENSIOENREKENING

4.1. WERKING

De ‘individuele pensioenrekeningen’ werden voorgesteld als een mogelijk alternatief 
voor het puntenpensioen dat in een impasse leek te zitten (zie Devolder, 2019 en 
Devolder en Hindriks, 2019). Concreet zou elke aangeslotene beschikken over een 
individuele pensioenrekening, die werkt volgens het verdeelprincipe, waarin hij 
elk jaar euro’s zou verzamelen (en niet langer punten zoals in het puntensysteem) 
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die het bedrag van zijn pensioen vertegenwoordigen.13 Concreet wordt elk jaar een 
verwervingspercentage vastgesteld dat het deel van het (eventueel geplafonneerde) loon 
van het jaar dat de pensioenrekening voedt, bepaalt. Deze nieuwe pensioenrechten 
worden toegevoegd aan de rechten die voordien werden opgebouwd en geherwaardeerd 
op basis van een jaarlijks vastgestelde herwaarderingscoëfficiënt.14

De pensioenrekening in jaar t ziet er als volgt uit:

Pensioenrekening t = (herwaarderingscoëfficiënt t x pensioenrekening t-1) 
+ (verwervingspercentage t x loon t)

Het verwervingspercentage is gelijk aan een beoogde vervangingsratio gedeeld door 
de duur van de referentieloopbaan. Voor een vervangingsratio van 60% en een 
loopbaanduur van 43 jaar is het verwervingspercentage bijvoorbeeld gelijk aan 60%/43 
of 1,40%. Concreet betekent dit dat indien Eva in 2019 haar loopbaan start met 
een jaarlijks (bruto)loon van 25.000 EUR en een referentieloopbaanduur van 43 jaar, 
haar pensioenrekening eind 2019 gelijk is aan: 1,40% x 25.000 = 350 EUR. In 2020 
verhoogt men de referentieloopbaan naar 44 jaar, stijgt het verwervingspercentage 
naar 60%/44 of 1,36%; het herwaarderingspercentage wordt vastgelegd op 1% 
en het nieuwe jaarloon van Eva in 2020 bedraagt 26.000. Haar pensioenrekening 
eind 2020 bedraagt (350 x 1,01) + (26.500 x 1,36) = 713,9 EUR. In 2021 blijft 
het verwervingspercentage ongewijzigd (1,36%), maar het herwaarderingspercentage 
wordt vastgesteld op 0% (nominale bevriezing) en het loon van Eva in 2021 bedraagt 
27.000 EUR. Haar pensioenrekening bedraagt eind 2021 (713,9 x 1) + (27.000 x 
1,36%) = 1.081,1 EUR. De aanpassingen van het systeem gebeuren dus voornamelijk 
door de twee parameters afzonderlijk te bepalen: het verwervingspercentage dat de 
nieuwe rechten van het jaar bepaalt en de herwaarderingscoëfficiënt die het mogelijk 
maakt de rechten van het verleden aan te passen. Op het ogenblik van het pensioen kan 
de individuele pensioenrekening geheel of gedeeltelijk worden vereffend naargelang de 
aangeslotene een volledig of gedeeltelijk pensioen opneemt; het saldo blijft gevoed 
worden door nieuwe rechten en wordt jaarlijks geherwaardeerd volgens het principe 
van het gedeeltelijke pensioen voorgesteld door CPH in haar aanvullende verslag van 

(13) De individuele pensioenrekening verschilt van de notionele rekeningen. De individuele rekening 
wordt uitgedrukt in termen van pensioenrente, die overeenstemt met het totaal van de reële of fictieve 
(geplafonneerde) inkomsten die door de aangeslotene worden aangegeven, vermenigvuldigd met het 
verwervingspercentage van elk jaar en geherwaardeerd. Deze verschilt van een notionele rekening waarop 
de op naam van de verzekerde gestorte bijdragen elk jaar zijn notioneel kapitaal verhogen, dat overeenstemt 
met de cumulatie van de in het verleden gestorte en geherwaardeerde bijdragen. Dit kapitaal wordt bij 
pensionering omgezet in een rente. De pensioenrekening is een prestatierekening en de notionele rekening is 
een bijdragerekening. Beide rekeningen worden uitgedrukt in euro.
(14) In het huidige stelsel wordt het pensioen van het werknemersstelsel berekend op basis van het gemiddelde 
van de brutolonen (niet geherwaardeerd exclusief inflatie) van de hele loopbaan, vermenigvuldigd met 
een coëfficiënt die de loopbaanbreuk vertegenwoordigt (ten opzichte van de volledige loopbaan) die men 
vermenigvuldigt met een specifieke vervangingsratio voor de gezinssituatie op het ogenblik van het pensioen 
(individueel tarief 60% of gezinstarief 75%).
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maart 2015.15 Voor de lopende pensioenen worden de prestaties jaarlijks aangepast aan 
dezelfde herwaarderingscoëfficiënt als op de pensioenrekeningen.

Wat de garantie voor de aangeslotene betreft, kan worden opgelegd dat de 
herwaarderingscoëfficiënt groter is dan of gelijk is aan één, wat een nominale 
garantie biedt aan de pensioenrekening waarvan het uitstaande bedrag nooit kan 
verminderen. Deze garantie lijkt op het gewaarborgde rendement op de bijdragen voor 
aanvullend pensioen, waarmee de aangeslotenen vertrouwd zijn (Devolder, 2019). 
Een gelijkaardige garantie bestaat in het puntensysteem door een clausule van niet-
vermindering van de waarde van het punt op te leggen.

In het puntensysteem laten de aanpassingen van de waarde van het punt echter niet toe 
om de bescherming van de rechten uit het verleden los te koppelen van de verwerving 
van nieuwe rechten. Een tijdelijke bevriezing van de waarde van het punt betekent een 
tijdelijke niet-indexering van zowel de oude als de nieuwe rechten. Met de individuele 
pensioenrekening is het a priori mogelijk om de toekomstige rechten aan te passen 
via het verwervingspercentage, los van de rechten die via de herwaarderingsrentevoet 
worden geplaatst.16

In wat volgt gaan we deze twee methodes voor de aanpassing van de pensioenen 
vergelijken en hun respectieve effecten voor verschillende cohorten van gepensioneerden 
tonen door middel van een simulatie van de individuele pensioenrekening op 
basis van de werkgelegenheids- en demografische vooruitzichten vermeld in het 
vorige deel. We zullen ons concentreren op het referentiescenario dat een toename 
van de tewerkstellingsgraad impliceert en dus een effectieve verlenging van de 
loopbanen. In dit referentiescenario stijgt de tewerkstelling met meer dan 250.000 
eenheden tussen 2020 en 2040 en met 325.000 eenheden tussen 2040 en 2070. 
Ter vereenvoudiging zullen we ervan uitgaan dat de aanpassingsinspanning volledig 
gebeurt door een aanpassing van de pensioenen (en niet door een aanpassing van de 
bijdragen of van de alternatieve financiering). We veronderstellen dus een individuele 
pensioenrekening die aan de hand van vaste bijdragen werkt met als enige doel te 
overdrijven en ons te concentreren op de aanpassing van de pensioenen. Andere 
variabelen voor pensioenaanpassingen zoals loopbaanduur en pensioenleeftijd zijn 
ook beschikbaar in het systeem van de individuele rekening. Maar om onze analyse te 
vergemakkelijken, zullen we hierna abstractie maken van deze variabelen. We willen 
ons enkel concentreren op de twee specifieke variabelen voor de aanpassing van de 
pensioenen in de individuele pensioenrekening. De omvang van de aanpassingen die 
nodig zijn in de pensioenrekening om het budget in evenwicht te brengen, moet dus 
worden geïnterpreteerd met in het achterhoofd dat een aanpassing die verdeeld wordt 
tussen bijdragen en pensioen (volgens de Musgrave-regel), het mogelijk maakt de 

(15) Boulet, J., Cantillon, B., Devolder, P., Hindriks, J., Janvier, R., Masai, F., Perl, G., Schokkaert, E., 
Stevens, Y. en F. Vandenbroucke, F., Zware beroepen, deeltijds pensioen en rechtvaardige flexibiliteit in het 
pensioensysteem, Aanvullend advies van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, p. 11., 2015.
(16) Het is uiteraard mogelijk om het puntensysteem gelijk te stellen met de individuele pensioenrekening 
door het verwervingspercentage en het herwaarderingspercentage te koppelen aan de waarde van het punt (zie 
Devolder, 2019; Devolder en Hindriks, 2019).
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vereiste aanpassing op de pensioenen met 2/3 te verminderen. Concreet op basis van 
de referentievooruitzichten van de tewerkstelling en de demografie van het Federaal 
Planbureau zou de vervangingsratio voor evenwicht met 8% moeten dalen, tegenover 
20% in geval van een vaste bijdrage (zie Figuur 7a). En als de tewerkstellingsgraad 
is vastgelegd op het niveau van 2020, zou de evenwichtsvervangingsratio met 10% 
moeten dalen, tegenover 27% bij een vaste bijdrage.

4.2. SIMULATIES VAN DE INDIVIDUELE PENSIOENREKENING

De individuele pensioenrekening beschikt over twee specifieke variabelen om de 
pensioenen aan te passen: het verwervingspercentage voor nieuwe rechten (verlenging 
van de loopbanen) en het herwaarderingspercentage voor rechten uit het verleden 
(indexering van de pensioenen). In het vervolg gebruiken we de meest gebruikelijke 
term van pensioenindexering in plaats van herwaardering. We zullen zeggen dat er een 
indexering met volle rente is wanneer de pensioenen volledig geïndexeerd worden op 
de groei van het nominale loon (herwaarderingscoëfficiënt gelijk aan 1, verhoogd met 
het nominale groeipercentage van de lonen over het jaar).

4.2.1. Simulatie 1 – Indexering van de pensioenen

In onze eerste simulatie bepalen we het verwervingspercentage op het niveau van 
2020 en passen we enkel de herwaarderingscoëfficiënt (indexering van de pensioenen) 
aan om de evenwichtsvervangingsratio (streefpercentage) te bereiken over de hele 
periode (evenwicht van het systeem in real time tussen 2020-2070). Het effect op de 
vervangingsratio van een variabele indexering zal afhangen van de nominale loongroei. 
Op basis van een jaarlijkse groei van 2% laat de gedeeltelijke indexering toe om de 
gemiddelde vervangingsratio onmiddellijk af te stemmen op de doelrente (het systeem 
is in evenwicht over de hele periode). De indexering van het pensioenevenwicht 
varieert in de loop van de periode. Deze gedeeltelijke indexering varieert tussen 
98% en 99% van het volle tarief over de hele periode. We zien dus de kracht van 
deze aanpassingsvariabele, want een daling van 1 tot 2% op jaarbasis ten opzichte 
van de loongroei maakt het mogelijk om op termijn de gemiddelde vervangingsratio 
met 20% te verlagen. Het nadeel van deze gedeeltelijke indexering is de geleidelijke 
verarming van de voormalige gepensioneerden (85 jaar) ten opzichte van de nieuwe 
gepensioneerden (65 jaar) zoals aangegeven in Figuur 8. De reden hiervoor is dat het 
gecumuleerde effect van de gedeeltelijke indexering groter is voor diegenen van wie het 
pensioen berekend wordt op oudere lonen, dan voor diegenen van wie het pensioen 
berekend wordt op recentere lonen.17

(17) Ter herinnering, een jaarlijkse loongroei van 2% impliceert een verdubbeling van de lonen na 35 jaar.
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FIGUUR 8: GEMIDDELDE VERVANGINGSRATIO, OP 65 EN 85 JAAR BIJ AANPASSING VIA INDEXERING VAN 

DE PENSIOENEN (IN % VOLLEDIGE INDEXERING)

Opmerkingen: de gemiddelde vervangingsratio is die van alle gepensioneerden. Dit percentage wordt afgestemd op 
het streefpercentage van het begrotingsevenwicht. De vervangingsratio op 65 jaar is die van nieuwe gepensioneerden 
en de vervangingsratio op 85 jaar is die van oude gepensioneerden.

Bronnen: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

4.2.2. Simulatie 2 – verwervingspercentage

Onze tweede simulatie bestaat erin de nieuwe rechten uitsluitend aan te passen, 
zonder deze van het verleden aan te tasten, door middel van een aanpassing van 
de verwervingsgraad. Wij garanderen dus een volledige indexering van de rechten 
van het verleden en passen enkel de verwervingsgraad aan zodat de gemiddelde 
vervangingsratio geleidelijk wordt afgestemd op het evenwichtsniveau zoals aangegeven 
in tabel 3 (referentiescenario). Concreet bedraagt de evenwichtsvervangingsratio in 
2040 82,6% van de ratio van 2020 en in 2070 79,6% van de ratio van 2020. Figuur 
9 toont deze evenwichtsvervangingsratio (‘doelratio’) aan en vergelijkt deze met die 
van de gepensioneerden van 65 jaar (marginale ratio) en die van alle gepensioneerden 
(gemiddelde ratio). Het evenwicht wordt bereikt wanneer de gemiddelde ratio 
convergeert naar de doelratio. Bij deze simulatie gebeuren de aanpassingen uitsluitend 
door de verwervingsgraad. Figuur 9 toont aan dat deze vorm van evenwicht (door 
de verwervingsgraad) niet optimaal werkt. Deze aanpassing treft immers enkel de 
beroepsbevolking voor het resterende deel van haar loopbaan. Deze heeft geen betrekking 
op de gepensioneerden, noch op de rechten uit het verleden van de beroepsbevolking. 
De aanpassing die nodig is om het evenwicht te bereiken, is dus geconcentreerd op een 
beperkte populatie en loopbaan. Het meest verrassende resultaat van onze simulatie 
is dat het verwervingspercentage tussen 2020 en 2035 op nul moet worden gezet om 
tegen 2035 de (doelratio) evenwichtsvervangingsratio te bereiken. Het komt erop neer 
dat de beroepsbevolking tijdens die periode gedurende 15 jaar zal moeten bijdragen 
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zonder nieuwe pensioenrechten op te bouwen. Deze aanpassing heeft ook een 
verschillende invloed op de verschillende cohorten. De oude werknemers worden niet 
getroffen door de hervorming omdat de herwaardering gegarandeerd is. De nieuwe 
werknemers krijgen daarentegen steeds meer te maken met het feit dat een groeiend 
deel van hun loopbaan onderworpen is aan de verminderde verwervingsgraad. Dit uit 
zich in Figuur 9 in een marginale vervangingsratio (de gepensioneerden van 65 jaar) 
die lager ligt dan de gemiddelde vervangingsratio (het geheel van de gepensioneerden). 
Nieuwe gepensioneerden vertrekken dus met lagere pensioenen dan de oudere (wat 
het tegenovergestelde is van wat we vandaag zien). Deze aanpassing (zogenaamde 
verworven rechten) creëert dus een ongelijke behandeling tussen cohorten. Een 
ander nadeel van deze aanpassing door de verwervingsgraad is de traagheid ervan. 
Het duurt immers meer dan 15 jaar om het systeem in evenwicht te brengen (de 
doelratio bereiken) met een maximale impact op de verwervingsgraad van de nieuwe 
pensioenrechten. Eens de doelratio bereikt is, blijft de aanpassing uit het verleden een 
neerwaarts effect hebben op het gemiddelde pensioen. Het systeem zit dan met een 
overschot (gemiddelde vervangingsratio is lager dan doelratio). Een andere belangrijke 
traagheid betreft het pensioen van nieuwe gepensioneerden, dat tussen 2035 en 2060 
op zijn laagste niveau blijft (vervangingsratio van 60% van het tarief van 2020), terwijl 
de verwervingsgraad over deze periode wordt opgetrokken tot het niveau van 2020. De 
reden hiervoor is de volgende. De nieuwe gepensioneerden van 2035 hebben 24/40e 
van hun loopbaan tegen de volle verwervingsgraad en 16/40e tegen de verminderde 
verwervingsgraad van 0%. Ook de nieuwe gepensioneerden van 2036 hebben 24/40e 
van hun loopbaan tegen de volle graad (23 jaar bij het begin van de loopbaan en 1 
jaar reversie tegen de volle graad op het einde van hun loopbaan) en 16/40e tegen 
de verminderde graad. En zo verder gedurende 24 jaar. In 2059 hebben de nieuwe 
gepensioneerden 15/40e van hun loopbaan tegen de verlaagde graad en 25/40e van 
hun loopbaan tegen de volle graad. De vervangingsratio van de toekomstige cohorten 
stijgt dus geleidelijk naarmate het gedeelte van hun loopbaan tegen de verlaagde graad 
daalt om 16 jaar later volledig te verdwijnen (in 2076).

We stellen dus vast dat de twee aanpassingsformules (indexering en verwervingsgraad) 
tegengestelde effecten hebben op de ongelijkheid van pensioenen tussen oude en 
nieuwe gepensioneerden. De aanpassing van de verwervingsgraad benadeelt de 
nieuwe gepensioneerden, terwijl de gedeeltelijke indexering de oude straft. Indien de 
oude over het algemeen minder goed af zijn dan de nieuwe (groei van de lonen), zou 
men de voorkeur kunnen geven aan een aanpassing via de verwervingsgraad en zo de 
indexering tegen een volle graad behouden. Dit zou de pensioenverschillen verkleinen. 
Zoals eerder vermeld, heeft deze aanpassing door de verwervingsgraad echter een 
vertragend effect. Het is dus moeilijk om de verwervingsgraad te sturen om het 
evenwicht van het systeem in real time te verzekeren. Bovendien heeft dit evenwicht 
ook een effect op de stimulansen om langer te werken en bij te dragen aan het systeem. 
Als de verwervingsgraad daalt, kunnen de aangeslotenen immers beslissen om minder 
te werken, minder bij te dragen en vroeger met pensioen te gaan. Deze vorm van 
aanpassing lijkt dus moeilijk te verzoenen met de vereiste van een loopbaanverlenging.
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FIGUUR 9: MARGINALE VERVANGINGSRATIO (65 JAAR), GEMIDDELDE EN STREEFRATIO BIJ EEN AANPASSING 

VIA DE VERWERVINGSGRAAD (IN % VOLLE GRAAD)

Opmerkingen: de gemiddelde vervangingsgraad is die van alle gepensioneerden. De doelvervangingsratio is de 
ratio die de begroting in evenwicht brengt (tekort indien gemiddelde ratio hoger ligt dan doelratio). De marginale 
vervangingsratio is deze van de nieuwe gepensioneerden (op 65 jaar). De gemiddelde ratio daalt zolang de marginale 
ratio lager is dan de gemiddelde ratio.

Bron: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

4.2.3. Simulatie 3 – gecombineerde aanpassing

In een derde simulatie combineren we de aanpassing van de verwervingsgraad met 
de indexering. In Figuur 10 hebben we de verwervingsgraad vastgelegd op 80% 
van de volle graad (die van 2020) over de hele periode en passen we de indexering 
van de pensioenen jaarlijks aan om het systeem in evenwicht te brengen. Concreet 
bepalen we de evenwichtsindexering op basis van een jaarlijkse loongroei van 2% 
rekening houdend met een verwervingsgraad die is vastgesteld op 80% van de volle 
graad. In vergelijking met de vorige twee simulaties maakt deze gemengde aanpassing 
het mogelijk de voordelen van beide soorten aanpassingen te combineren door hun 
nadelen te beperken. Het voordeel van de indexering bestaat erin de inspanning te 
verdelen over een groter aantal met een ogenblikkelijk begrotingsevenwicht, het 
voordeel van de verminderde verwervingsgraad bestaat erin de nieuwe cohorten te 
laten bijdragen zonder de oude cohorten met de laagste pensioenen te beïnvloeden. 
Deze aanpassingsmix is dus evenwichtiger in die zin dat (i) de pensioenverschillen 
tussen de cohorten kleiner zijn en (ii) het systeem in evenwicht is over de hele periode.
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FIGUUR 10: GEMIDDELDE VERVANGINGSRATIO, OP 65 EN 85 JAAR BIJ GECOMBINEERDE AANPASSING

Opmerkingen: de gemiddelde vervangingsratio is die van alle gepensioneerden. Dit percentage wordt afgestemd op 
het streefpercentage van het begrotingsevenwicht. De vervangingsratio op 65 jaar is die van nieuwe gepensioneerden 
en de vervangingsratio op 85 jaar is die van oude gepensioneerden.

Bronnen: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

Figuur 11 vergelijkt de onderliggende indexeringsprofielen van de simulaties 1 en 3. We 
stellen vast dat de indexering systematisch hoger is in het geval van de gecombineerde 
aanpassing (simulatie 3), aangezien de aanpassing in dit geval ook gebeurt door de 
verwervingsgraad (80% van de volledige graad). Verder is het profiel vrij vergelijkbaar 
met een indexering die aan het begin van de periode daalt tot 20% van een volledige 
indexering in 2025, en vervolgens stijgt tot 40% in 2030, 50% in 2040 en convergeert 
naar 100% bij een verlaagde verwervingsgraad (simulatie 3) of 60% bij een volledige 
verwervingsgraad (simulatie 1).
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FIGUUR 11: INDEXERINGSGRAAD (IN % VAN DE VOLLEDIGE GRAAD)

Opmerkingen: de indexeringsgraad vertegenwoordigt de verhouding van de jaarlijkse loongroei om de pensioenen 
te herwaarderen.

Bron: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

4.2.4. Simulatie 4 – bijgevoegde progressieve aanpassing

Simulatie 3 veronderstelt een plotse en definitieve daling van de verwervingsgraad met 
20% vanaf 2020. Pensioenen zijn politiek gezien een zeer ontvlambaar product dat 
nauwelijks zulke bruuske variaties aankan. We moeten dus een regel invoeren voor 
de geleidelijke aanpassing van de verwervingsgraad in combinatie met de geleidelijke 
aanpassing van de indexering met een dubbele doelstelling: begrotingsevenwicht 
(financiële houdbaarheid) en nivellering van de pensioenen tussen de groepen 
gepensioneerden (gelijke behandeling).

Simulatie 4 is gebaseerd op een dergelijke regel die impliceert dat de wijzigingen van 
de verwervingsgraad systematisch worden gekoppeld aan de indexeringsgraad volgens 
de volgende formule (zie Devolder, 2019):

verwervingsgraad in t/ verwervingsgraad in t-1 = indexeringsgraad in t.

Concreet houdt de regel in dat als de verwervingsgraad daalt met 2% in t, de 
indexeringsgraad in t gelijk moet zijn aan 98% (van de volledige indexering 
op de nominale loonstijging in t). Als we deze regel toepassen (gezamenlijke 
geleidelijke aanpassing van de verwervings- en indexeringsgraad), kunnen we het 
begrotingsevenwicht van de pensioenen in real time verzekeren en de pensioenniveaus 
van de verschillende groepen van gepensioneerden gelijktrekken. Figuur 12 toont 
de vereiste evolutie van de verwervings- en indexeringsgraad aan. De vereiste 
aanpassingen zijn noch bruusk noch onoverkomelijk. De indexering van meer dan 
98% van de pensioenen op basis van de lonen wordt gedurende de gehele periode 
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gehandhaafd. De verwervingsgraad daalt zeer geleidelijk met 20% gedurende de eerste 
30 jaar en blijft daarna stabiel gedurende de volgende 20 jaar. Deze daling van de 
verwervingsgraad toont aan dat de loopbanen geleidelijk verlengd moeten worden. 
Ter herinnering, onze simulaties 1-4 gaan uit van een uitsluitende aanpassing van 
de pensioenen. Indien ook de bijdragen worden aangepast (volgens de Musgrave-
regel), daalt de pensioenaanpassing met twee derden. In dit geval is de geleidelijke 
daling van de verwervingsgraad beperkt tot 7% in de komende 30 jaar, alvorens zich 
te stabiliseren op 93% van de initiële verwervingsgraad na 2050.

FIGUUR 12: INDEXERINGS- EN VERWERVINGSGRAAD (IN % VAN DE VOLLEDIGE GRAAD)

Opmerkingen: de indexeringsgraad (rechteras) vertegenwoordigt het aandeel van de jaarlijkse loongroei om de 
pensioenen te herwaarderen. De verwervingsgraad (linkeras) wordt uitgedrukt als percentage van de verwervingsgraad 
van 2020 (volledige verwervingsgraad).

Bron: Demografische en werkgelegenheidsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en eigen berekeningen.

5. CONCLUSIE

In dit artikel hebben we de financiering van de pensioenen (en van de sociale zekerheid) 
geanalyseerd om vervolgens de verschillende financieringspistes te overlopen. Ten 
eerste hebben we de financiering van de sociale zekerheid opgesplitst en aangetoond 
dat het aandeel van de alternatieve financiering toeneemt. Deze wijziging van de 
financieringsstructuur roept vragen op, met name wat het beheer van het systeem 
betreft. Vervolgens hebben we de pensioenuitgaven geanalyseerd en laten zien dat van 
de 14,6 miljard stijging van de pensioenuitgaven in het afgelopen decennium 3,6 
miljard is voortgekomen uit de groei van het aantal gepensioneerden en 11 miljard 
uit de herwaardering van de gemiddelde pensioenen. De vergrijzing vertegenwoordigt 
dus slechts 25% van de stijging van de pensioenuitgaven. Vervolgens hebben we 
verschillende simulatieoefeningen uitgevoerd over de mogelijke financieringsopties. 
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We hebben de aanpassingen van de pensioenen (vervangingsratio), de bijdragen en 
de alternatieve financiering vergeleken. We hebben aangetoond dat een gedeelde 
financiering (volgens de Musgrave-regel) het mogelijk maakt om de vereiste inspanning 
voor de gepensioneerden te verminderen met 2/3 en de vereiste inspanning voor de 
beroepsbevolking met 1/3.

Vervolgens sloten we onze analyse af met de ‘individuele pensioenrekening’ zoals 
voorgesteld door Devolder (2019) en Devolder en Hindriks (2019). We hebben 
aangetoond dat dit mechanisme het mogelijk maakt om zowel de rechten uit het 
verleden te behouden als de financiële duurzaamheid van de pensioenen te waarborgen. 
Daarvoor zijn twee voorwaarden nodig: de groei van de werkgelegenheid (onze 
simulaties zijn gebaseerd op een scenario van ‘sterke’ groei van de werkgelegenheid) en 
de groei van de lonen (of van de productiviteit). Deze laatste hypothese moet worden 
bekeken in het licht van het recente OESO-rapport, dat wijst op een vertraging van de 
productiviteitsgroei in België. Deze vertraging is een internationaal fenomeen (gevoed 
door de vergrijzing en de opkomst van een diensteneconomie), maar verloopt in België 
twee keer zo snel als in de andere geïndustrialiseerde landen. Concreet evolueerden de 
reële lonen gedurende het laatste decennium bij ons slechts met 1,5% per jaar.

In de individuele pensioenrekening kunnen de aanpassingen gebeuren aan de hand 
van twee verschillende variabelen: de verwervingsgraad (die de nieuwe rechten 
bepaalt) en de herwaarderingsgraad (die de oude rechten bepaalt). Door deze twee 
aanpassingsvariabelen te combineren, slaagt men erin de pensioenongelijkheid tussen 
cohorten te verminderen en de begroting in real time in evenwicht te brengen. Wat 
de methode van de pensioenhervorming betreft, is sociaal overleg onontbeerlijk, 
maar dit kan enkel gebeuren op basis van een convergentie van de belangen van de 
generaties. De gepensioneerden van vandaag zouden moeten ophouden hun eisen 
uitsluitend te richten op de kwestie van de huidige koopkracht, om de vraag naar 
bescherming van de koopkracht uit te breiden tot toekomstige gepensioneerden van 
wie de pensioenen in gevaar komen als ze niet ingrijpend worden hervormd. De 
in de inleiding gepresenteerde nationale pensioenenquête lijkt deze bezorgdheid te 
bevestigen. Helaas stuit deze belangenvermenging vandaag op een generatiegerelateerd 
egoïsme dat zich vertaalt in een verouderende solidariteit zonder en soms tegen 
jongeren. Het is een weddenschap die niet gewonnen is, omdat de nieuwe generaties, 
louter op het vlak van klimaat- of demografische risico’s, niet nalaten om ‘hun ouders 
en grootouders’ ervan te beschuldigen dat ze van het systeem hebben geprofiteerd en, 
ondanks alle waarschuwingen, niet het nodige hebben gedaan om het te beschermen. 
Deze generatie heeft niet noodzakelijk ongelijk. Deze kritiek zou ook een legitieme 
weerklank kunnen vinden op het vlak van de sociale zekerheid.

(Vertaling)
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 BIJLAGEN

B.1. BUDGETTAIRE BEPERKINGEN EN AANPASSINGEN VAN PENSIOENEN EN BIJDRAGEN AAN 

VERGRIJZING

  vertegenwoordigt de impliciete bijdragevoet op tijdstip t (Pensioenuitgaven/
Loonmassa op tijdstip t)

  vertegenwoordigt het gemiddelde pensioen op tijdstip t

  vertegenwoordigt het gemiddelde loon op tijdstip t

      vertegenwoordigt de batenverhouding op tijdstip t (of bruto 
vervangingsratio)

  vertegenwoordigt de economische afhankelijkheidsratio op tijdstip t 
(Gepensioneerden/Werknemers)

De vergelijking van het begrotingsevenwicht van het pensioenstelsel op tijdstip t is:

Dit impliceert de volgende dynamiek om de bijdragen en de pensioenen aan te passen 
aan de groei van de lonen en de economische afhankelijkheid (door Dx aan te duiden 
als variatie van x):

 (1)

 Geval 1: Musgrave-regel

De Musgrave-regel vertaalt zich in een constante koopkrachtpariteit tussen 
gepensioneerden en beroepsbevolking (Schokkaert et al., 2018). De verhouding van 
het pensioen tot het nettoloon van de bijdrage is constant in de tijd:

Dit houdt na enkele berekeningen in:

 (2)
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Door de voorwaarde van een begrotingsevenwicht (1) te combineren met de voorwaarde van 
Musgrave (2) verkrijgen we de volgende regel voor de indexering van de pensioenen op de loongroei 
en de economische afhankelijkheid: 
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De premies en pensioenen worden dus aangepast aan de toenemende economische afhankelijkheid, 
die wordt verdeeld over de beroepsbevolking en de gepensioneerden naar rato van het impliciete 
bijdragepercentage 𝜋𝜋". Concreet betekent dit dat indien het impliciete bijdragepercentage 1/3 
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Door de voorwaarde van een begrotingsevenwicht (1) te combineren met de 
voorwaarde van Musgrave (2) verkrijgen we de volgende regel voor de indexering van 
de pensioenen op de loongroei en de economische afhankelijkheid:

en op basis van (1):

De premies en pensioenen worden dus aangepast aan de toenemende economische 
afhankelijkheid, die wordt verdeeld over de beroepsbevolking en de gepensioneerden 
naar rato van het impliciete bijdragepercentage   . Concreet betekent dit dat, indien 
het impliciete bijdragepercentage 1/3 bedraagt, 1/3 van de groei van de economische 
afhankelijkheid zich vertaalt in een de-indexering van de pensioenen en 2/3 in een 
verhoging van de bijdragen.

 Geval 2: Defined Contribution 

22 
 

bedraagt, 1/3 van de groei van de economische afhankelijkheid zich vertaalt in een de-indexering van 
de pensioenen en 2/3 in een verhoging van de bijdragen. 
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 BIJLAGEN            
 

B.1. BUDGETTAIRE BEPERKINGEN EN AANPASSINGEN VAN PENSIOENEN EN BIJDRAGEN AAN 
VERGRIJZING 
𝜋𝜋"	 vertegenwoordigt de impliciete bijdragevoet op tijdstip t (Pensioenuitgaven/Loonmassa op 
tijdstip t) 
𝑃𝑃" vertegenwoordigt het gemiddelde pensioen op tijdstip t 
𝑊𝑊" vertegenwoordigt het gemiddelde loon op tijdstip t 
𝐵𝐵"= 𝑃𝑃" / 𝑊𝑊" vertegenwoordigt de batenverhouding op tijdstip t (of bruto vervangingsratio) 
𝐷𝐷" vertegenwoordigt de economische afhankelijkheidsratio op tijdstip t 
(Gepensioneerden/Werknemers) 
 
De vergelijking van het begrotingsevenwicht van het pensioenstelsel op tijdstip t is: 
 

𝜋𝜋" = 	𝐵𝐵" 	 ∙ 	𝐷𝐷"  
 
Dit impliceert de volgende dynamiek om de bijdragen en de pensioenen aan te passen aan de groei 
van de lonen en de economische afhankelijkheid (door Dx aan te duiden als variatie van x): 
 

D𝜋𝜋"
𝜋𝜋"

	=
D𝑃𝑃"
𝑃𝑃"

	−
D𝑊𝑊"

𝑊𝑊"
	+
	D𝐷𝐷"
𝐷𝐷"

 
(1) 

 
 
Geval 1: Musgrave-regel 
De Musgrave-regel vertaalt zich in een constante koopkrachtpariteit tussen gepensioneerden en 
beroepsbevolking (Schokkaert et al., 2018). De verhouding van het pensioen tot het nettoloon van 
de bijdrage is constant in de tijd: 

𝑃𝑃"
(1 − 𝜋𝜋")𝑊𝑊"

= 	𝑐𝑐	(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) 

 
Dit houdt na enkele berekeningen in: 

D𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐

=
D𝑊𝑊𝑐𝑐
𝑊𝑊𝑐𝑐

− (
𝜋𝜋𝑐𝑐

1 − 𝜋𝜋𝑐𝑐
)
D𝜋𝜋𝑐𝑐
𝜋𝜋𝑐𝑐

 

 

(2) 

 
Door de voorwaarde van een begrotingsevenwicht (1) te combineren met de voorwaarde van 
Musgrave (2) verkrijgen we de volgende regel voor de indexering van de pensioenen op de loongroei 
en de economische afhankelijkheid: 

D𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐

=
D𝑊𝑊𝑐𝑐
𝑊𝑊𝑐𝑐

− 	𝜋𝜋𝑐𝑐 	
D𝐷𝐷𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑐𝑐

 

en op basis van (1): 
D𝜋𝜋"
𝜋𝜋"

= (1 − 𝜋𝜋")
D𝐷𝐷"
𝐷𝐷"
		

 
De premies en pensioenen worden dus aangepast aan de toenemende economische afhankelijkheid, 
die wordt verdeeld over de beroepsbevolking en de gepensioneerden naar rato van het impliciete 
bijdragepercentage 𝜋𝜋". Concreet betekent dit dat indien het impliciete bijdragepercentage 1/3 
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bedraagt, 1/3 van de groei van de economische afhankelijkheid zich vertaalt in een de-indexering van 
de pensioenen en 2/3 in een verhoging van de bijdragen. 
 
 
Geval 2: Defined Contribution (DD𝛑𝛑𝐭𝐭=0) 
Als we werken met een vast bijdragepercentage, wordt de indexeringsregel voor de pensioenen die 
verenigbaar is met de budgettaire beperking (1): 
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	−	
D𝐷𝐷𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑡𝑡

 

 
Dit betekent dat de volledige aanpassing aan de economische afhankelijkheid gebeurt door de-
indexering van de pensioenen. 
 
 
Geval 3: Defined Benefit (DD𝐁𝐁𝐭𝐭 = 𝟎𝟎) 
Als we werken met een vaste bruto-vervangingsratio, wordt de indexeringsregel voor de pensioenen: 
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𝐷𝐷"

 

 
Dit betekent dat de volledige aanpassing aan de economische afhankelijkheid gebeurt door de 
verhoging van het bijdragepercentage. 
 
 

B.2. INVOERING VAN ALTERNATIEVE FINANCIERING 
Laten we er nu van uitgaan dat het deel van de pensioenuitgaven dat gefinancierd wordt door de 
bijdragen op de lonen l bedraagt en dat het saldo (1-l) gefinancierd wordt door de totale begroting 
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B.2. INVOERING VAN ALTERNATIEVE FINANCIERING

Laten we er nu van uitgaan dat het deel van de pensioenuitgaven dat gefinancierd 
wordt door de bijdragen op de lonen λ bedraagt en dat het saldo (1-λ) gefinancierd 
wordt door de totale begroting van de staat. Laten we bovendien bedenken dat deze 
alternatieve financiering ook op de beroepsbevolking en gepensioneerden weegt.

De voorwaarde voor een pensioenstelsel in evenwicht op tijdstip t is:

Dit impliceert een wijziging van het bijdragepercentage:

Of als men een constante alternatieve financieringsgraad van 
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van de staat. Laten we bovendien bedenken dat deze alternatieve financiering ook op de 
beroepsbevolking en gepensioneerden weegt. 
 
De voorwaarde voor een pensioenstelsel in evenwicht op tijdstip t is: 

𝜋𝜋" 	= 	 𝜆𝜆"	. 𝐵𝐵"	. 𝐷𝐷"  
 
Dit impliceert een wijziging van het bijdragepercentage: 

D𝜋𝜋"
𝜋𝜋"

=
D𝜆𝜆"
𝜆𝜆"
	+ <

D𝐵𝐵"
𝐵𝐵"

+
D𝐷𝐷"
𝐷𝐷"
=	 

 
Of als men een constante alternatieve financieringsgraad van D𝜆𝜆" = 0	 veronderstelt: 

D𝜋𝜋"
𝜋𝜋"

= 	 <
D𝑃𝑃"
𝑃𝑃"

−
D𝑊𝑊"

𝑊𝑊"
	+

D𝐷𝐷"
𝐷𝐷"
= (3) 

 
De Musgrave-regel impliceert dat de ratio 𝑃𝑃"/(1 − 𝜋𝜋")𝑊𝑊" constant is, onafhankelijk van de 
parameter van zelffinanciering 𝜆𝜆	volgens de uitdrukking (2). 
 
Door de voorwaarde van begrotingsevenwicht (3) te vervangen door de voorwaarde van Musgrave 
(2) verkrijgen we dezelfde indexeringsregel voor pensioenen en bijdragen als zonder alternatieve 
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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR BORIS FRONTEDDU EN DENIS BOUGET
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

 INLEIDING

Het eerste semester van 2019 werd gekenmerkt door de goedkeuring van verschillende 
Europese richtlijnen en verordeningen inzake sociaal beleid. Over sommige wetteksten 
werd heel lang onderhandeld en daaruit blijkt eens te meer de kloof tussen de Oost-
Europese lidstaten (die meestal voorstander zijn van een liberalisering van de regels) 
en de West-Europese lidstaten (die doorgaans meer voelen voor een harmonisatie 
van de sociale regels). Hoewel de lidstaten en het Europees Parlement het eens 
zijn geworden over de meeste teksten inzake sociaal beleid die dit halfjaar werden 
besproken, werd de goedkeuring van de verordening betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels uitgesteld tot de volgende zittingsperiode van het Europees 
Parlement.

Dit eerste halfjaar werd ook de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) 
bekrachtigd, die in Boekarest in Roemenië wordt gevestigd. Bovendien blijkt uit de 
Europese actualiteit een groeiende belangstelling van de Europese instellingen voor 
een “sociaal rechtvaardige” milieuwetgeving. De Europese verkiezingen benadrukten 
weliswaar de opkomst van nieuwe bewegingen (ecologische enerzijds en extreemrechtse 
anderzijds), maar ze leiden niet tot fundamentele veranderingen in het politieke 
evenwicht in Europa. Tot slot hebben de lidstaten en het Europees Parlement verder 
gewerkt aan de uitwerking van het meerjarige financiële kader 2021-2027, waarbij de 
rol en de financiering van alle Europese instellingen en programma’s opnieuw werden 
bekeken. Deze oefening vond plaats binnen een bijzondere context, gekenmerkt door 
een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU die voortdurend uitgesteld, 
in vraag gesteld en besproken wordt.

1. ALGEMEEN EUROPEES BELEID – INTERNATIONAAL

Vanaf 1 januari 2019 neemt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie waar voor een periode van zes maanden. De prioriteiten1 van het 
voorzitterschap worden als volgt samengevat: “Het Roemeense voorzitterschap van 
de Raad van de EU zal streven naar convergentie en cohesie in Europa om duurzame 
en gelijke ontwikkelingskansen te creëren voor alle burgers en alle lidstaten, en dit door 
het concurrentievermogen te versterken en de ontwikkelingskloven te verkleinen, door 
connectiviteit en digitalisering te bevorderen, door het ondernemerschap te stimuleren en 
door het Europese industriebeleid te consolideren”.

(1)  Zie: https://www.romania2019.eu/priorites/.

https://www.romania2019.eu/priorites/
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Op sociaal vlak is het de bedoeling om de sociale dimensie van de EU te ontwikkelen 
“door de toepassing van de Europese Pijler voor sociale rechten”.

De Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei 2019 betekenen het einde van de 
legislatuur van het Europees Parlement, wat een impact heeft op de eventuele 
bereidheid om binnen tal van domeinen tot nieuwe beslissingen te komen. Deze 
verkiezingen leiden ook tot een bijzondere verantwoordelijkheid van het Parlement 
in het besluitvormingsproces (raadplegingen, besprekingen in de commissies van het 
Parlement, trialogen, enz.) voor deze datum.

Parallel hebben de 27 lidstaten2 op 20 juni de Europese strategische agenda 2019-
2024 goedgekeurd die de volgende institutionele cyclus zal structureren.3 De agenda is 
opgebouwd rond vier assen: a) de bescherming van de burgers en de vrijheden, b) een 
dynamisch economisch weefsel, c) een klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig Europa, 
d) de verdediging van de belangen en waarden van Europa op het internationale toneel. 
Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) was verheugd over de hoofdlijnen 
van de agenda, maar betreurt het dat thema’s als investeren in hoogwaardige banen en 
in openbare diensten of in de strijd tegen belastingontduiking niet worden vermeld. 
Ook het Europees Parlement zal zijn strategische agenda moeten goedkeuren.

In het kader van het Europees semester heeft de Europese Commissie op 5 juni 
20194 de landenspecifieke aanbevelingen gepubliceerd. In dit verband wees Marianne 
Thyssen, Commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken, op een verzwakking 
van de sociale zekerheid en ze uitte haar bezorgdheid over het toenemende aantal 
werkenden dat in armoede leeft.

Over de werkgelegenheid publiceert Eurofound op 10 april 2019 een studie naar de 
gevolgen van de automatisering voor de werkgelegenheid.5 Het agentschap schat dat, 
als de prijzen van de technologie competitief blijven, de automatisering binnen tien 
jaar tot 17% van de banen in de EU zou kunnen doen verdwijnen. Bovendien zou 
de EU niet het deel van de wereld zijn dat het zwaarst getroffen zou worden door de 
effecten van de nieuwe digitale revolutie.

Het EVV van zijn kant heeft tijdens zijn congres in Wenen op 24 mei 2019 een 
dringende resolutie6 aangenomen, waarin de Europese Commissie wordt verzocht 

(2)  Zonder het Verenigd Koninkrijk.
(3)  Europese Raad, Politieke agenda van de EU bepalen, 20 juni 2019, https://www.consilium.europa.eu/
nl/european-council/role-setting-eu-political-agenda/.
(4)  Europese Commissie, 2019 European Semester: Country Specific Recommendations / Commission 
Recommendations, 5 juni 2019, https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-
specific-Recommendations-commission-Recommendations_en.
(5)  Raadpleeg hier de studie van Eurofound:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/technology-scenario-employment-
implications-of-radical-automation.
(6)  ETUC, ETUC Emergency Motion in support of Social Partner Agreement on Information and 
Consultation Rights for Workers in Central Government, https://www.etuc.org/en/node/18027.

https://www.consilium.europa.eu/nl/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/nl/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/technology-scenario-employment-implications-of-radical-automation
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/technology-scenario-employment-implications-of-radical-automation
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om aan de hand van een richtlijn het in december 2015 (!) bereikte akkoord tussen 
de Europese Federatie van vakverenigingen voor openbare diensten (EPSU)7 en de 
werkgevers van het openbaar bestuur (EUPAE)8 uit te voeren. Het akkoord betreft de 
afstemming van het recht op informatie en raadpleging van werknemers van centrale 
regeringen en ambtenaren op de rechten die gelden binnen de privésector. Ondanks 
het Gemeenschapsrecht had de Europese Commissie de overeenkomst verworpen. 
EPSU heeft deze afwijzing betwist via een klacht bij het Gerecht van de EU (zaak 
T-310/18): het arrest wordt verwacht tegen eind 2019.

Op economisch vlak is 1 januari 2019 de 20ste verjaardag van de creatie van de 
euro. Op 20 februari besluit de Europese Commissie tot een verlenging van het 
verscherpt macro-economische toezicht op Griekenland. Dit besluit volgt op de 
conclusies van juni 2018 van de Eurogroep, die een einde maakte aan de financiële 
steun aan Griekenland. Tegelijk zijn de ministers van de Eurozone op 5 april 2019 
overeengekomen om een nieuwe schijf van 1 miljard EUR steun uit te keren aan 
Athene. De Italiaanse regering heeft op 29 mei een brief ontvangen van de Europese 
Commissie met het verzoek haar begrotingskoers te rechtvaardigen. De Commissie 
is van mening dat Italië onvoldoende maatregelen heeft genomen om de Europese 
schuldcriteria na te leven. De voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, 
benadrukte dat Italië het risico loopt om “voor meerdere jaren geblokkeerd te worden 
binnen de procedure voor buitensporige tekorten”.

De Europese Centrale Bank (ECB) van haar kant beslist om, gezien het risico op een 
zwakke groei of zelfs een recessie, de rentevoeten niet te verhogen. We blijven dus bij 
een nulrente voor herfinancieringsoperaties, of zeer lage rentes (0,25%; 0,40%) voor 
leningen of deposito’s. De ECB heeft ook een nieuw programma voor leningen aan 
bankinstellingen aangekondigd (TLTRO III-programma) tussen september 2019 en 
maart 2021.

Wat het migratiebeleid betreft, was het eerste semester van 2019 bijzonder 
geanimeerd. Op 1 april heeft de Raad het institutionele Akkoord tot wijziging 
van de regels met betrekking tot het Europees grens- en kustwachtagentschap 
(voorheen Frontex) goedgekeurd. Het Agentschap zal tegen 2027 over 10.000 vaste 
personeelsleden beschikken. De ambtenaren zullen de lidstaten kunnen bijstaan bij de 
“terugkeeroperaties” van migranten die zich in een “onregelmatige” situatie bevinden. 
Zij zullen ook gemachtigd zijn om identiteitscontroles uit te voeren, toegang tot 
het grondgebied toe te staan en bewakingsactiviteiten uit te voeren ter hoogte van 
de buitengrenzen van de EU (indien een betrokken lidstaat daarmee instemt). Het 
Europees Parlement heeft op woensdag 17 april voor de tekst gestemd.

Op het niveau van de Raad van Europa heeft het Bureau van de Parlementaire 
Vergadering op 23 mei 2019 aangekondigd dat het ervoor kiest om de extreemrechtse 

(7) EPSU, Landmark agreement on information and consultation rights, 21 december 2016, https:// 
www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights.
(8) https://circabc.europa.eu/sd/a/eca629c2-e14f-4917-a95b-0e4d83189534/CGA-2016-2018-WP.pdf.
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fractie “Nieuwe Europese democraten/Europa van Naties en Vrijheid” niet te 
erkennen. Het bureau is van mening dat de politieke partijen die deze groep hebben 
samengesteld niet aansluiten bij de waarden die ten grondslag liggen aan de Raad van 
Europa.

Op 6 juni publiceert het Europees Bureau voor de grondrechten het verslag 2019 over 
de grondrechten.9 Het Bureau maakt een bijzonder zorgwekkende stand van zaken op, 
waarbij het opmerkt dat “de alarmsignalen van de grondrechten rood kleuren”. Het 
Bureau benadrukt dat verschillende lidstaten het kaderbesluit inzake de bestrijding 
van racisme en vreemdelingenhaat nog niet volledig hebben geïmplementeerd en het 
herinnert aan de noodzaak van de goedkeuring door de Raad van de richtlijn voor 
gelijke behandeling waarover al tien jaar wordt onderhandeld.

Wat de rechtsstaat betreft, heeft de Commissie op 15 april 2019 haar bezorgdheid geuit 
over wetgevende maatregelen die de rechterlijke orde in Roemenië wijzigen.10 In mei 
2019 waarschuwt de Commissie Roemenië dat ze de eerste fase van het mechanisme 
van de “rechtsstaat” kan instellen als de situatie niet verbetert.11

Op 2 april 2019 is de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Polen gestart. 
Deze is het gevolg van de nieuwe Poolse tuchtregeling die tot doel heeft de sancties 
waaraan rechters worden blootgesteld, te versterken. Volgens de Europese Commissie 
ondermijnt deze maatregel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.12

Op internationaal vlak is 2019 de honderdste verjaardag van de oprichting van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Op 21 juni nam ze de Verklaring over de 
toekomst van het werk aan. Het EVV was verheugd over de tekst en wees erop dat de 
IAO een essentieel instrument is om de schadelijke gevolgen van de mondialisering, de 
liberalisering, de digitalisering en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Op 3 mei 2019, tijdens de interministeriële vergadering van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), kwamen 59 lidstaten van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) overeen om de onderhandelingen over de interne 
regelgeving voor diensten tegen 2020 af te ronden. Tegelijk heeft de Handelsraad van 
de EU op 27 mei het Europees mandaat voor onderhandelingen met betrekking tot de 
elektronische handel binnen de WTO goedgekeurd.13 Terwijl de Beroepsinstantie van 

(9) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf.
(10) Politico, 15 april 2019, https://www.politico.eu/article/commission-renews-warning-to-romania-over-
rule-of-law/.
(11) European Commission: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 
Progress in Romania under the cooperation and verification mechanism, 22 oktober 2019, https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_en.pdf.
(12) European Commission, Rule of Law: European Commission launches infringement procedure to 
protect judges in Poland from political control, 2 april 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/IP_19_1957.
(13) Raad Buitenlandse Zaken (Handel), 27 mei 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/
fac/2019/05/27/.

https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/fac/2019/05/27/.
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/fac/2019/05/27/.
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de WTO op 10 december 2019 dreigt te verdwijnen als gevolg van de weigering van 
de Verenigde Staten om het veto op de benoeming van nieuwe rechters op te heffen, 
bestuderen de ministers van Handel van de lidstaten van de EU een tussentijdse 
oplossing.

Op communautair niveau heeft de EU op 27 mei een vrijhandelsovereenkomst en 
een overeenkomst ter bescherming van investeringen ondertekend met Vietnam. 
Sommige lidstaten, waaronder België, hebben gevraagd om de ondertekening van 
de overeenkomst te laten samenvallen met de ratificatie door Vietnam van drie 
fundamentele IAO-verdragen.14 De Raad heeft beide overeenkomsten op 30 juni 
goedgekeurd. De onderhandelingen over de handelsovereenkomst tussen de EU en 
de Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay) lijken echter ingewikkelder te 
worden. Vier lidstaten, waaronder België en Frankrijk, hebben hun bezorgdheid geuit 
over de gevolgen van een dergelijke overeenkomst voor de Europese landbouwsector15. 
Tegelijk hebben meer dan 340 ngo's op 18 juni gevraagd om een opschorting van de 
onderhandelingen vanwege het beleid van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro met 
betrekking tot de schending van de mensenrechten en de vernietiging van het milieu.16

De verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats van 23 tot 26 mei 2019. 
Ze hebben het politieke evenwicht van het Europees Parlement niet fundamenteel 
verstoord: 182 zetels die 23,2% van het totaal vertegenwoordigen voor de Europese 
Volkspartij (EVP); 154 zetels (20,5%) voor de Progressive Alliance of Socialists and 
Democrats (S&D); 108 zetels (14,3%) voor Renew Europe (vroegere ALDE); 73 zetels 
(9,7%) voor Identiteit en democratie; 41 Europarlementsleden (5,4%) voor radicaal 
links. De opkomst (50,5%) is een van de hoogste ooit voor de Europese verkiezingen. 
In het Verenigd Koninkrijk behaalde de Brexit-partij een duidelijke overwinning (29 
afgevaardigden).

2. EUROPEES SOCIAAL BELEID

De ambitie om vóór het einde van de legislatuur tot definitieve beslissingen te komen, 
heeft de zoektocht naar compromissen versneld. Aangezien de Europa 2020-strategie 
binnenkort ten einde loopt, geeft een debat tijdens de vergadering van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) op 
15 maart 2019 een indicatie over de toekomst van het sociale beleid van de EU na 
2020. Samenvattend kan worden gesteld dat er vrijwel unanieme overeenstemming 
bestaat over de voortzetting van de huidige wetgeving, die stapsgewijs wordt gewijzigd 
en beperkt blijft tot actualiseringsprocedures.17

(14) Raad van de Europese Unie, 19 juni 2019, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6047-
2019-REV-1-ADD-1/nl/pdf.
(15) Politico, 19 juni 2019, https://www.politico.eu/article/macron-and-3-others-warn-mercosur-deal-
could-destabilize-farm-sector/.
(16) Friends of Earth Europe, 340+ NGOs call on the EU to immediately halt trade negotiations with Brazil, 
18 juni 2019, https://www.foeeurope.org/NGOs-call-stop-EU-Mercosur-180619.
(17) Raad EPSCO, 15 maart 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/epsco/2019/03/15/.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6047-2019-REV-1-ADD-1/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6047-2019-REV-1-ADD-1/nl/pdf
https://www.politico.eu/article/macron-and-3-others-warn-mercosur-deal-could-destabilize-farm-sector/
https://www.politico.eu/article/macron-and-3-others-warn-mercosur-deal-could-destabilize-farm-sector/
http://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/epsco/2019/03/15/
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2.1. DE INSTELLINGEN

2.1.1. De Europese Arbeidsautoriteit (Verordening (EU) 2019/1149)

Op 14 februari 2019 is er een voorlopig akkoord tussen het Roemeense voorzitterschap 
van de Raad en het Parlement18 om de campagne van de kandidaturen te starten 
voor de landen die deze nieuwe instelling willen huisvesten. Na afloop van de 
onderhandelingen luidt het compromis als volgt:
�	de naam van de instelling blijft “Autoriteit” en niet “Agentschap”;
�	de functies: burgers en ondernemingen informeren over de rechten en plichten 

in situaties van grensoverschrijdende arbeid; de informatie tussen de lidstaten 
vergemakkelijken, de bijkomende inspecties coördineren en vergemakkelijken – 
op verzoek van de betrokken staten – in geval van fraude, misbruik of illegale 
arbeid; de rol van bemiddelaar spelen in geval van conflicten tussen staten;

�	de raad van bestuur zal bestaan uit één nationale vertegenwoordiger per 
lidstaat en twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Aan deze 
besluitvormingsgroep moeten vier vertegenwoordigers van de sociale partners 
(werkgever/werknemer) en een door het Parlement aangestelde deskundige 
worden toegevoegd. Deze hebben slechts raadplegende stemmen.

Vier landen hebben zich kandidaat gesteld om de Autoriteit te verwelkomen: Bulgarije, 
Cyprus, Letland en Slovakije. Op 13 juni 2019 stemmen de lidstaten voor Bratislava 
(Slovakije).

2.1.2. Het Europees Sociaal Fonds plus (ESF+)

Op 4 april 2019 stemmen de Europese afgevaardigden met een zeer grote meerderheid 
voor een verhoging van het budget van het ESF+ (120 miljard EUR in plaats van 101 
miljard EUR). De financieringen met betrekking tot sociale integratie, gelijke kansen 
en de integratie van gemeenschappen zijn aanzienlijk verhoogd, evenals, in mindere 
mate, de fondsen voor jongeren die geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding 
hebben genoten, en voor de creatie van een garantie voor kinderen.

2.1.3. Het Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Uit een verslag19 dat werd gepubliceerd door de Europese Rekenkamer blijkt dat de 
werkelijke impact van het FEAD op de armoedebestrijding en bij uitbreiding op de 
verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen nog moet worden aangetoond. 
Bovendien verschillen de gegevens van lidstaat tot lidstaat, aangezien de meeste 
lidstaten niet kunnen inschatten welk aandeel het FEAD heeft in het nationale 
armoedebestrijdingsbeleid. Het verslag formuleert ook aanbevelingen voor de periode 
2021-2027, waaronder een betere doelgerichtheid van de begunstigden van het Fonds 
en een focus op sociale integratie en niet enkel op voedsel- en materiële hulp. De 
Europese Commissie had in 2018 voorgesteld om het FEAD te integreren in het ESF+.

(18)  Raad van de Europese Unie, 14 februari 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-
releases/2019/02/14/european-labour-authority-romanian-presidency-reaches-provisional-agreement-with-
the-european-parliament/.
(19)  https://bit.ly/2YIWspn.

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/14/european-labour-authority-romanian-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/14/european-labour-authority-romanian-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/14/european-labour-authority-romanian-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
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2.2. VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN

2.2.1. Transparante en voorspelbare werkomstandigheden

Op 7 februari 2019 komen het Europees Parlement en de Raad tot een compromis20:
�	de aangenomen definitie van “werknemer” is die van de recente richtlijn over een 

beter evenwicht tussen werk en privéleven (zie 2.2.2.), namelijk de definitie die 
wordt overgelaten aan de nationale overheden, maar die de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie volgt;

�	de drempel voor uitsluiting van het voordeel van de richtlijn is vastgesteld op 12 
uur per maand of 3 uur per week (de Raad wenste 16 uur – een drempel die 2,5 
miljoen werknemers zou uitsluiten);

�	de schriftelijke informatie moet ten laatste op de zevende dag van de aanvang van 
de overeenkomst aan de werknemer worden gegeven; een aanzienlijke verbetering 
ten opzichte van de vorige regel van twee maanden;

�	een groot aantal werknemers van overheidsdiensten is uitgesloten van de 
bepalingen van de richtlijn;

�	de omzettingstermijn van de richtlijn bedraagt drie jaar, terwijl het oorspronkelijke 
voorstel van de Europese Commissie twee jaar bedroeg.

Hoewel de vakbonden protesteren tegen de twee uitsluitingscriteria – een groot deel 
van de werknemers van de overheidsdiensten enerzijds en de werknemers in zeer 
precaire jobs anderzijds – wordt het compromis op dinsdag 16 april met een grote 
meerderheid aangenomen door het Europees Parlement. De richtlijn wordt op 14 
juni 2019 goedgekeurd door de Raad, bij drie onthoudingen: België, Duitsland en 
Oostenrijk. In de overwegingen van de richtlijn wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 
Europese pijler van sociale rechten.

2.2.2. Evenwicht tussen werk en privéleven

De Raad en het Europees Parlement hebben op 24 januari 2019 een compromis 
gesloten over de richtlijn en dit compromis werd op 4 april met een zeer grote 
meerderheid goedgekeurd in het Parlement. Volgens de richtlijn (EU 2019/1158) 
bedraagt het vaderschapsverlof 10 werkdagen, zonder voorwaarde van anciënniteit of 
vroegere arbeid. Het loon voor het verlof wordt vastgesteld op het bedrag van de 
dagvergoeding die de vader of tweede ouder zou hebben ontvangen in geval van ziekte- 
of hospitalisatieverlof. Het ouderschapsverlof is vastgesteld op 4 maanden, waarvan 2 
niet-overdraagbare maanden, op te nemen voordat het kind 8 jaar wordt. Dit recht 
kan afhankelijk gesteld worden van een periode van activiteit of een anciënniteit van 
minstens één jaar. De richtlijn verwijst naar de vaststelling van de vergoeding op 
nationaal niveau, maar met inachtneming van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJEU). Het verlof van de mantelzorger wordt vastgesteld op 
5 werkdagen, maar zonder verplichte vaststelling van een loon, zelfs niet nationaal. Tot 
slot moet de richtlijn voor augustus 2022 worden omgezet in nationaal recht.

(20)  Raad van de Europese Unie, 7 februari 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-
releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-
between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/.

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/07/more-transparency-and-predictability-at-work-provisional-agreement-reached-between-the-romanian-presidency-of-the-council-and-the-european-parliament/
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De definitieve tekst wordt als “minimaal” beschouwd, aangezien de Raad strenge 
en beperkende standpunten heeft ingenomen ten opzichte van de voorstellen van 
de Commissie en vooral van het Parlement. Bovendien hebben landen als Polen en 
Hongarije voet bij stuk gehouden tegen een impliciet risico op de erkenning van 
homoseksualiteit via het begrip ‘tweede ouder’. Deze beperkingen verklaren waarom 
de vakbonden en de Confederatie van gezinsorganisaties van de Europese Unie 
(COFACE) teleurgesteld zijn.

Toch verplicht de richtlijn veel landen hun wetgeving te wijzigen. Zo verplichten de 
bepalingen inzake vaderschapsverlof een tiental landen om hun wetgeving te wijzigen. 
Ook moeten een tiental landen het begrip niet-overdraagbaarheid opnemen in hun 
rechtssysteem. En bijna alle landen moeten rekening houden met de bepalingen die 
de regelingen voor het gebruik van de arbeidstijd voor ouders van jonge kinderen 
vergemakkelijken. Het EVV roept de lidstaten op om de richtlijn zo snel mogelijk toe 
te passen. Bovendien verwijst de richtlijn naar de Europese pijler van sociale rechten 
waarin onder meer de gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt bevestigd.

2.2.3. Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende 

of mutagene agentia op het werk

Op 19 februari 2019 lanceert een interinstitutioneel akkoord de 3de herziening van 
EU-richtlijn 2019/130 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s 
van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.21 Deze herziening 
wordt op 27 maart met een overweldigende meerderheid goedgekeurd in het Europees 
Parlement. De richtlijn beperkt de grenswaarden voor vijf stoffen die als gevaarlijk 
voor de gezondheid op het werk worden beschouwd: cadmium, beryllium, arseenzuur, 
formaldehyde en methyleen 4,4’ bis (fenol). De tekst wordt op 15 mei door de Raad 
goedgekeurd.22

2.2.4. Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekheidsstelsels

De besprekingen over de herziening van de verordening betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels gaan op 15 januari 2019 opnieuw van start. De 
standpunten van de Raad en het Europees Parlement lijken echter onverzoenbaar. De 
punten die ter discussie staan zijn:
�	de situatie van de grensarbeiders, waarbij het Parlement wenst dat zij de 

mogelijkheid krijgen om het nationale socialezekerheidsstelsel te kiezen, maar daar 
is de Raad fel tegen gekant;

�	de kwestie van de export van de werkloosheidsuitkeringen, waar de Raad een 
duidelijk veel beperkender standpunt inneemt;

�	de samenvoeging van de prestatierechten voor mobiele werknemers.

Op 19 maart zijn het Roemeense voorzitterschap en het Parlement bijna tot een 
overeenkomst gekomen waarbij de export van werkloosheidsuitkeringen 6 maanden 

(21)  Agentschap Europa, Dagelijks Bulletin nr. 12198, 20 februari 2019.
(22)  Coreper I, 15 mei 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/mpo/2019/5/
coreper-1-(273959).
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zou bedragen, en voor grensarbeiders zelfs 15 maanden. Deze hoop werd snel de bodem 
ingeslagen tijdens de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers 
van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie (COREPER) op 29 maart, 
waar verschillende landen, waaronder België, hun ongenoegen hebben geuit.23 Dit 
negatieve resultaat wordt door het EVV sterk bekritiseerd, omdat het erop wijst dat er 
geen overeenstemming kan worden bereikt voor het einde van de Europese legislatuur, 
misschien zelfs niet voor het einde van de Commissie-Juncker. Als antwoord op deze 
blokkering en om een gekwalificeerde meerderheid te verkrijgen binnen de lidstaten, 
legt het Roemeense voorzitterschap een nieuwe reeks voorstellen voor aan het Europees 
Parlement, maar het Parlement verwerpt ze.

Tijdens de plenaire vergadering van 18 april 2019 stemden de Europarlementsleden 
met een krappe meerderheid voor het uitstellen van de tekst tot een nog niet 
gecommuniceerde datum. Het uitstel werd massaal gesteund door de afgevaardigden 
aan de rechterzijde van het politieke schaakbord. Het is heel waarschijnlijk dat het 
volgende Parlement het onderhandelingsproces zal hervatten.

2.2.5. Pakket “Mobiliteit 1”

Het pakket “Mobiliteit 1” heeft betrekking op de regels die van toepassing zijn 
op het Europese wegvervoer, met name de regels inzake sociale bescherming 
(detachering, rusttijden, enz.). Een van de uitzonderingen op de toepassing van de 
detacheringsrichtlijn (2018/957) die eind juni 2018 werd goedgekeurd, betrof de 
transportsector.

Op 2 april 2019 leggen de leden van de Commissie vervoer, tijdens de plenaire 
vergadering van 4 april, honderden amendementen betreffende de sociale luiken en 
marktonderdelen van het mobiliteitspakket ter stemming voor. Met uitzondering 
van de amendementen met betrekking tot cabotage24 is het op 10 januari door de 
Commissie vervoer goedgekeurde voorstel door de leden van het Europees Parlement 
aangenomen. Uitzonderingen op de detacheringsregel maakten deel uit van het 
compromis, bijvoorbeeld in het kader van een bilaterale heen- en terugreis tussen 
de lidstaat waar de werkgever van de chauffeur is gevestigd en een andere lidstaat. 
De Europese Vereniging van bevrachtings-, vervoers-, logistieke en douanediensten 
(CLECAT), die de ondernemingen van de sector vertegenwoordigt, betreurt een tekst 
die geen “goede werking van de interne markt voor wegvervoer” garandeert, met name 
inzake de detachering van werknemers.

Het Roemeense voorzitterschap heeft aangekondigd dat het geen onderhandelingen of 
trialoog wil starten tegen het einde van het mandaat van het Parlement.

2.2.6. Pan-Europese individuele pensioenproducten

Op donderdag 4 april 2019 hebben de leden van het Europees Parlement gestemd voor 
het interinstitutionele akkoord dat eind 2018 werd onderhandeld over pan-Europese 

(23)  Agentschap Europa, Dagelijks Bulletin nr. 12225.
(24)  Vervoer van goederen over de weg in het binnenland voor rekening van buitenlandse vervoerders.
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individuele pensioenproducten (PEPP).25 Hoewel de overeenkomst garanties biedt 
op het gebied van informatie, advies en overdraagbaarheid, heeft de tekst van de 
liberalen het halfrond sterk verdeeld. De sociaaldemocratische fractie heeft zich 
bij de stemming onthouden. Europees Unitair Links heeft dan weer gevraagd om 
verwerping van de tekst, vrezend voor een pure privatisering van de pensioenstelsels. 
De Europarlementsleden hebben op dezelfde dag ook een tekst aangenomen waarin de 
Raad om maatregelen vraagt om stimulansen te ontwikkelen voor de PEPP-spaarders.

2.2.7. Richtlijn inzake de toegankelijkheid van producten en diensten

Op 13 maart keurde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid 
het Interinstitutioneel Akkoord goed over EU-richtlijn 2019/882 betreffende de 
toegankelijkheid van producten en diensten. Het doel van deze richtlijn is regels vast 
te stellen voor het op de markt brengen van producten of diensten die toegankelijk 
zijn voor personen met een handicap, met name elektronische diensten en apparaten, 
en het vervoer en de toegang tot de openbare diensten.

2.3. DE BESLISSINGEN VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

In een arrest (zaak C-193/17), op 22 januari, is het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (HvJEU) van oordeel dat het toekennen van een dag betaald verlof aan bepaalde 
“religieuze” werknemers op Goede Vrijdag onwettig is, aangezien het een vorm van 
discriminatie op grond van godsdienst betreft die verboden is door de Europese 
wetgeving.

De Europese Commissie eist van Oostenrijk dat het een nieuwe nationale wet intrekt 
die de gezinsbijslagen toekent naargelang het land waar de kinderen wonen wanneer 
ze in een ander land wonen. De Commissie is van mening dat Oostenrijk het non-
discriminatiebeginsel schendt. Het Europees Hof van Justitie bevestigt dit in zijn 
arrest van 7 februari (zaak C-322/17).

In twee arresten (zaken T-716/14 en T-329/17) heeft het Hof van Justitie van de 
EU op 7 maart twee uitspraken nietig verklaard van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA), waarin die geweigerd had informatie te verstrekken over de 
gevolgen van glyfosaatgebruik voor het milieu.

In zaak C-372/18, 14 maart, verduidelijkt het HvJEU de voorwaarden die gelden 
voor de sociale bijdragen van een inwoner van een lidstaat die verzekerd is volgens het 
socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat. Aangezien men slechts kan aansluiten 
bij één enkel socialezekerheidsstelsel (Verordening 883/2004), kunnen de inkomsten 
uit een vermogen dat in de woonstaat is geplaatst, niet worden belast (sociale heffing) 
door die staat.

(25)  Europees Parlement, P8_TA-PROV(2019)0347, 4 april 2019,
 https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/voorlopig/2019/04-04/0347/
P8_TA-PROV(2019)0347_NL.pdf.
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Op 11 april heeft het Hof geoordeeld dat een nationale reglementering vaste 
referentieperiodes (in casu een semester van het kalenderjaar) kan vastleggen om 
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te berekenen, voor zover de reglementering 
in kwestie de doelstellingen betreffende de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers, bepaald door richtlijn 2003/88/EG betreffende 
bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, in acht neemt.

Op 8 mei heeft het HvJEU in zaak C-161/18 geoordeeld dat het systeem voor de 
berekening van de pensioenen voor deeltijdse werknemers in Spanje in strijd is met 
het Gemeenschapsrecht indien dit in het bijzonder de vrouwen benadeelt. Het Hof 
oordeelt dat de verminderingscoëfficiënt die wordt toegepast voor de berekening van de 
pensioenen van de deeltijdse werknemers verder gaat dan wat noodzakelijk is voor “de 
beoogde doelstelling die onder meer bestaat in de vrijwaring van het socialezekerheidsstelsel 
op bijdragebasis”. In die zin vermindert de betwiste berekeningswijze het bedrag van het 
pensioen te veel in vergelijking met het enkel in aanmerking nemen van de arbeidstijd.

Dezelfde dag beslist het HvJEU dat de berekening van de vergoedingen voor ontslag 
en herinschakeling van een werknemer in deeltijds ouderschapsverlof gebaseerd moet 
zijn op het loon van de voltijdse werknemer, conform de richtlijn die voortvloeit 
uit de raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (96/34/EG). Bovendien vormt 
een nationale wetgeving die werknemers van een bepaald geslacht onevenredig 
benadeelt een indirecte discriminatie. In dit geval zijn de werknemers die deeltijds 
ouderschapsverlof nemen voor het overgrote deel vrouwen.

Volgens het HvJEU zijn de vergoedingsregelingen voor Oostenrijkse ambtenaren en 
arbeidscontractanten in strijd met het Gemeenschapsrecht (C-24/17 en C-396/17). 
Het HvJEU (8 mei) is van mening dat zij een verschil in behandeling handhaven dat 
onterecht op leeftijd gebaseerd is. De benadeelde werknemers hebben het recht om een 
financiële compensatie te vragen aan hun werkgevers. Bovendien zullen ambtenaren 
en arbeidscontractanten ongeacht de nationale wetgeving dezelfde vergoedingsregeling 
moeten genieten totdat deze is hervormd.

Op 14 mei oordeelt het Hof in het arrest C-55/18 dat de werkgevers verplicht zijn een 
mechanisme te ontwikkelen dat toelaat de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer 
te meten. Het Hof oordeelt dat de maximale duur van de dagelijkse arbeidstijd en de 
dagelijkse en wekelijkse rusttijd onder de grondrechten vallen. Het Hof oordeelt dat 
het zonder een systeem dat toelaat de arbeidstijd te meten onmogelijk is om het aantal 
gepresteerde uren, de verdeling ervan en het aandeel overuren te evalueren. In die zin 
laat een nationale wetgeving die niet voorziet in een verplichting om de arbeidstijd 
te meten niet toe om te voldoen aan het Handvest en de arbeidstijdrichtlijn. Het 
EVV benadrukt dat het nu aan de lidstaten is om in overleg met de sociale partners 
wetgeving betreffende de controle van de arbeidstijd te ontwikkelen.

Op 13 juni heeft het HvJEU beslist dat wanneer een productie-eenheid van een 
onderneming wordt verkocht of overgedragen en de overdrager, de overnemer of beide 
handelen met het oog op de verderzetting van de economische activiteit, de richtlijn 
(2001/23) betreffende het behoud van de rechten van de werknemers van toepassing 
is (zaak C-664/17).
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Volgens het Hof (zaak C-72/18) moeten de docenten-arbeidscontractanten van 
publiek recht dezelfde aanvullende bezoldiging ontvangen als de docenten-ambtenaren 
indien zij over dezelfde anciënniteit beschikken. Bovendien vormt de prestatie van een 
bepaalde dienstperiode de enige voorwaarde voor de toekenning van deze aanvulling, 
overeenkomstig de vastgestelde raamovereenkomst inzake arbeid26 (arrest van 20 juni).

Op 24 juni oordeelde het HvJEU dat de Poolse wetgeving ter verlaging van de 
wettelijke pensioenleeftijd van rechters in strijd is met het EU-recht. Dit volgt op een 
beroep wegens niet-nakoming dat in oktober 2018 door de Europese Commissie werd 
ingesteld (zaak C-619/18).

2.4. EUROPESE BURGERINITIATIEVEN

Op 26 maart 2019 heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief 
(EBI) geregistreerd. Dit heeft tot doel de rechten van zogenaamde “geüberiseerde” 
werknemers te versterken27, met name door de invoering van een verplichting 
voor digitale platformen om een gewaarborgd minimuminkomen te betalen aan 
“zelfstandigen” die regelmatig voor hun rekening werken.

Bovendien heeft de Raad, na een interinstitutioneel akkoord van 12 december 
2018, op 9 april 2019 een herziening van de regels voor Europese burgerinitiatieven 
goedgekeurd (Verordening (EU) 2019/788). Zo kunnen de lidstaten die dit wensen 
vanaf 2020 de wettelijke leeftijd voor deelname aan een EBI vaststellen op 16 jaar. De 
handtekeningen worden verzameld via een gecentraliseerd systeem op het internet; de 
Europese burgers kunnen een initiatief steunen ongeacht hun woonstaat en ze kunnen 
minder persoonsgegevens verstrekken om eraan deel te nemen.

3. SOCIALE ASPECTEN MILIEUBELEID

Op 6 februari publiceerde het Europees Milieuagentschap (EMA) een rapport28 
waaruit heel duidelijk blijkt dat luchtvervuiling, blootstelling aan lawaai en extreme 
temperaturen bijzonder grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen. Het rapport “vestigt de aandacht op het nauwe verband 
tussen sociale en milieuproblemen in Europa. De verdeling van deze milieubedreigingen 
en de impact ervan op de menselijke gezondheid weerspiegelen getrouw de verschillen 
in inkomen, werkgelegenheid en onderwijs in heel Europa.” Dit betekent dat er een 
verband bestaat tussen sociale ongelijkheid en milieuongelijkheid. Daarom dringt het 
agentschap aan op een coördinatie van het milieu- en sociaal beleid, met name in 
Oost-Europa en de zuidelijke landen.

(26)  Bijlage bij Richtlijn 1999/70/EG.
(27)  Voor meer informatie over het initiatief:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000004?lg=nl.
(28)  Om de samenvatting van het rapport te bekijken: https://www.eea.europa.eu/nl/highlights/meer-
maatregelen-nodig-om-de.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000004?lg=nl
https://www.eea.europa.eu/nl/highlights/meer-maatregelen-nodig-om-de
https://www.eea.europa.eu/nl/highlights/meer-maatregelen-nodig-om-de
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3.1. PESTICIDEN EN CHEMICALIEN

Op 16 januari keurt het Parlement met een zeer grote meerderheid een 
ontwerpresolutie goed die de toelatingsprocedure voor pesticiden door de Unie 
verstrengt (2018/2153(INI)). Daarin wordt onder meer aanbevolen om de statistische 
gegevens over het gebruik van pesticiden in de lidstaten verplicht te publiceren of om 
toegang te krijgen tot de integrale studies.

Eind april besluit de Europese Commissie een grenswaarde op te leggen voor 
transvetzuren in verwerkte voedingsmiddelen. Deze maatregel is bedoeld om de 
gezondheid van de Europese consumenten te beschermen, aangezien te hoge gehaltes 
aan transvetzuren in de EU verantwoordelijk zijn voor 660.000 sterfgevallen.

Bovendien neemt de Raad op 13 juni 2019 een voorstel aan voor een verordening 
betreffende de wetenschappelijke evaluaties van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) waarmee het algemene levensmiddelenwetgeving van de EU 
wordt hervormd (2018/0088 (COD)). De tekst bepaalt dat wanneer een dossier door 
het EFSA wordt aanvaard, de studies betreffende dit dossier, die door de industrie 
aan de Europese Autoriteit worden verstrekt, in een Europees register moeten worden 
geregistreerd, tenzij een onderneming kan aantonen dat de publicatie van een studie 
haar belangen aanzienlijk zou kunnen schaden. Deze hervorming volgt op het 
Europese burgerinitiatief “Stop Glyphosate”.

3.2. KLIMAAT

Op 15 april keurt de Raad Verordening (EU) 2019/631 goed. Deze stelt CO2-
emissienormen vast voor nieuwe personenwagens en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen. 
Het doel is om de gemiddelde CO2-uitstoot voor nieuwe wagens en bestelwagens 
tegen 2030 met respectievelijk 37,5% en 31% te verminderen ten opzichte van 2021.

Tussen 2025-2029 zal de CO2-uitstoot door wagens en bestelwagens met 15% 
moeten dalen. De doelstellingen in de tekst gaan verder dan het oorspronkelijke 
voorstel van de Europese Commissie. Een maand later neemt de Raad een andere 
verordening ((EU) 2019/1242) aan. Deze wil de CO2-emissies van bussen en zware 
bedrijfsvoertuigen met gemiddeld 15% verminderen vóór 2025 en met 30% vóór 
2030, en dit ten opzichte van 2019.

Tijdens de Europese Raad van 22 maart nemen de staatshoofden en regeringsleiders 
een verklaring aan over de naleving van de akkoorden van Parijs en de wens om te 
komen tot een koolstofneutraliteit, maar zonder de klimaatdoelstellingen voor 2030 
of zelfs 2050 te verhogen, wat tot grote teleurstelling leidde bij verenigingen zoals het 
Wereldnatuurfonds (WWF) of Greenpeace.

Tegelijk heeft de Europese Commissie op 18 juni gereageerd op de ontwerpen 
van geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NCEP) die de lidstaten 
indienden. Het is duidelijk dat verdere inspanningen op het gebied van hernieuwbare 
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energie en energie-efficiëntie nodig zullen zijn om de Europese klimaatdoelstellingen 
voor 2030 te halen.29

3.3. PLASTIC

In januari keurde de Europese Autoriteit voor chemische stoffen (ECHA) het idee van 
de EU goed om het gebruik van microplastic in vervaardigde producten (cosmetica, 
detergenten, enz.) te beperken. In dit kader bekrachtigt het Europees Parlement op 
27 maart 2019 met een overweldigende meerderheid de goedkeuring van een strikte 
wetgeving om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik en de ontwikkeling van 
de circulaire economie te beperken. Richtlijn EU) 2019/904 werd op 21 mei door de 
Raad aangenomen en zal in 2021 in werking treden.

(Vertaling)

(29)  Europese Commissie, Energie-unie: Commissie maant lidstaten tot meer ambitie bij uitvoering van 
Overeenkomst van Parijs, 18 juni 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_2993.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_2993
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