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EEN ANALYSE VAN DEPRIVATIE 
IN BELGIE: VERGELIJKING VAN 
OUDEREN EN NIET-OUDEREN

DOOR MANON BOLLAND*, KAREL VAN DEN BOSCH** EN GIJS DEKKERS** 1 
* Department of Economics aan de HEC-Management School, Universiteit Luik
** Federaal Planbureau, Brussel

Het doel van dit artikel is om de individuele en huishoudelijke kenmerken te 
identificeren die materiële deprivatie in België verklaren, waarbij steeds een 
onderscheid wordt gemaakt tussen mensen onder 65 jaar en 65-plussers. De impact 
van diverse kenmerken op materiële deprivatie wordt geschat met behulp van een 
logistisch regressiemodel. De resultaten voor de jonge bevolking laten zien dat, hoewel 
inkomen een belangrijke bepalende factor is voor ernstige materiële deprivatie, andere 
kenmerken zoals de eigendomsstatus, gezondheid, leeftijd, opleiding, werkstatus 
en woonregio, een belangrijke impact hebben op deprivatie. Eigendomsstatus en 
gezondheid, evenals leeftijd, opleiding, financieel kapitaal en regio hebben ook een 
significant effect op deprivatie bij ouderen.

1. INLEIDING

Materiële deprivatie speelt een sleutelrol in de Europa 2020-strategie met betrekking 
tot de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Europa (European Commission, 
2010; Atkinson, Guio en Marlier, 2017). Deze strategie werd in 2010 ingevoerd met 
als doel het aantal personen dat in een situatie van armoede of sociale uitsluiting leeft 
met 20 miljoen te verminderen tegen 2020, ten opzichte van het aantal in het basisjaar 
2008. Elke lidstaat van de Europese Unie (EU) stelde een nationale doelstelling voor 
de vermindering van het armoederisico voor. België heeft een armoedeverminde-
ringsdoelstelling van 380.000 individuen vooropgesteld tussen 2008 en 2018, wat 
overeenstemt met een daling van 17,3% (Frère, 2016).

Personen lopen een risico op armoede of sociale uitsluiting wanneer ze zich in 
een situatie van inkomensarmoede, van ernstige materiële deprivatie of van lage 
werkintensiteit bevinden. Die componenten vormen drie aparte indicatoren. Een 
volledige gedetailleerde beschrijving van elk van die indicatoren wordt gegeven door 
Atkinson et al. (2017). Een van deze indicatoren wordt het armoederisicopercentage 
genoemd en verwijst naar de monetaire benadering van armoede. Personen lopen 
een risico op armoede wanneer hun equivalent beschikbaar huishoudinkomen 
onder de drempel van 60% van de nationale mediaan duikt. Het is dus een relatieve 
armoedemaatstaf en weerspiegelt mogelijk niet altijd de werkelijke levensstandaard 
van individuen. Daartegenover staat dat de indicator met betrekking tot ernstige 
materiële deprivatie geen expliciet relatieve maatstaf van armoede is en de individuele 
leefomstandigheden weergeeft. Die indicator is gebaseerd op het onvermogen van 
huishoudens om zich een bepaald aantal zaken te veroorloven die door de meerderheid 

(1) De auteurs bedanken de anonieme beoordelaars voor vele nuttige opmerkingen, die hebben bijgedragen 
aan de verbetering van het artikel.
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van de bevolking als noodzakelijk worden beschouwd om een aanvaardbaar leven te 
leiden (Atkinson, Guio en Marlier, 2017).

Zoals hierboven aangegeven, focussen we op materiële deprivatie, daar dit een 
sleutelelement is in de Europese 2020-strategie inzake de vermindering van armoede 
en sociale uitsluiting. Voor België is deze indicator minder vaak bestudeerd dan 
inkomensarmoede, een ander element in deze strategie (zie Cantillon en Buysse, 2016, 
voor een overzicht van en referenties naar het onderzoek naar inkomensarmoede). 
Voor de achtergrond en de ruimere context van deze maatstaven verwijzen we naar 
Nolan en Whelan (1996; 2011) en Atkinson et al. (2002). De derde component van 
de indicator van het risico of armoede en sociale uitsluiting is de lage werkintensiteit, 
die echter alleen is bepaald voor de bevolking jonger dan 60 jaar.

In België publiceert de Studiecommissie voor de Vergrijzing, die verantwoordelijk 
is voor de raming van de budgettaire houdbaarheid van de pensioenen, elk jaar een 
rapport waarin armoede bij ouderen uitvoerig wordt geanalyseerd. Ze analyseert ook 
kort de evolutie van de oudere bevolking die in ernstige deprivatie leeft. Dit artikel 
vormt daarom een aanvulling op de werkzaamheden van de Studiecommissie door de 
nadruk te leggen op materiële deprivatie, waarbij ouderen worden vergeleken met de 
populatie jonger dan 65 jaar in België. Die groepen worden in dit artikel respectievelijk 
oudere en jonge bevolking genoemd. In elke stap van de onderstaande analyse wordt 
een vergelijking gemaakt tussen de oudere en jonge bevolking. Het algemene doel 
is om de individuele en huishoudelijke kenmerken te bepalen die het risico op 
deprivatie in België beïnvloeden, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verschillen 
tussen ouderen en de rest van de bevolking. In deze analyse worden de transversale 
gegevens van de European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 
voor de jaren 2004 tot 2018 gebruikt. De EU-SILC-enquête bestrijkt alleen private 
huishoudens. Personen in collectieve huishoudens, en in het bijzonder ouderen in 
rusthuizen, zijn dus niet opgenomen in de onderstaande resultaten. We beschouwen 
zowel materiële deprivatie met een drempel van drie items (zie onder) als ernstige 
materiële deprivatie met een drempel van vier items. De eerste is één van de primaire 
EU-indicatoren van sociale uitsluiting2, terwijl de tweede deel uitmaakt van de Europa 
2020-doelstelling voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Europa. 
Door die twee indicatoren te gebruiken, kan worden aangetoond dat de conclusies 
niet gevoelig zijn voor de keuze van de drempel. Het lage aandeel van ouderen in 
ernstige materiële deprivatie leidde tot rekenproblemen voor de multivariate analyse, 
waardoor deze analyse beperkt is tot materiële deprivatie met een drempel van 3 items.

Het artikel is als volgt opgebouwd. In Sectie 2 bespreken we de operationele definities 
van de indicatoren van (ernstige) materiële deprivatie, en onderzoeken we de 
afzonderlijke items waaruit deze indicatoren zijn opgebouwd. In Sectie 3 beschouwen 
we de relatie tussen (ernstige) materiële deprivatie en inkomensarmoede. We kijken 
eerst naar de evolutie in de tijd van deze indicatoren, en vervolgens naar de samenhang 
tussen materiële deprivatie en inkomensarmoede, die zwakker is dan zou kunnen 
worden verwacht. De theoretische en empirische redenen voor deze bevinding worden 

(2) Zie: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=818&langId=en&id=47.
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ook besproken in Sectie 3. Sectie 4 bespreekt de resultaten van de logistische regressies 
van materiële deprivatie, waaruit blijkt dat deze variabele wordt beïnvloed door vele 
kenmerken van huishoudens en personen. Sectie 5 bevat de conclusie.

2. MATERIELE DEPRIVATIE BIJ OUDEREN EN JONGEREN

2.1. DEFINITIE VAN MATERIELE DEPRIVATIE EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE

Materiële deprivatie is één van de indicatoren die door de EU worden gebruikt om 
sociale uitsluiting te meten. Deze indicator is opgesteld op basis van een reeks van 
negen items die noodzakelijk worden geacht om een aanvaardbaar leven te leiden:

�	hypotheek- of huurbetalingen, of rekeningen van nutsbedrijven betalen, gevolgd 
door huurkooptermijnen of aflossingen van andere leningen;

�	zich een week jaarlijkse vakantie kunnen veroorloven;
�	onverwachte financiële uitgaven het hoofd kunnen bieden;
�	de woning voldoende kunnen verwarmen;
�	regelmatig vlees of gelijkwaardig kunnen eten;
�	zich een telefoon kunnen veroorloven;
�	zich een televisie kunnen veroorloven;
�	zich een wasmachine kunnen veroorloven;
�	zich een wagen kunnen veroorloven.

Personen leven in materiële deprivatie als ze zich niet minstens drie van die items 
kunnen veroorloven, terwijl de drempel vier items bedraagt voor ernstige materiële 
deprivatie.3

Vanaf 2019 zal de indicator van ernstige materiële deprivatie worden vervangen door 
een nieuwe indicator van “materiële en sociale deprivatie”. Deze nieuwe indicator is 
gebaseerd op 13 items, die werden geselecteerd op basis van een analyse per item (Guio 
et al., 2012; Guio et al., 2017). Vergeleken met de huidige indicator van materiële 
deprivatie, bevat de nieuwe indicator ook items met betrekking tot sociale activiteiten 
(vrijetijdsbesteding, internet, bezoeken aan of van vrienden/familie, zakgeld), terwijl 
sommige items in de huidige indicator (onder meer de telefoon) vervallen.

2.2. ANALYSE VAN ONTBREKENDE ITEMS

In dit deel worden de verschillende items van de indicatoren voor materiële deprivatie 
onderzocht. Beschouwd wordt het percentage van de oudere en jonge bevolking 
dat zich elk van die items niet kan veroorloven in 2018. Het doel is om te bepalen 
welke items ouderen het vaakst missen in vergelijking met de jongere groep. Figuur 1 
toont het aandeel van personen die zich in 2018 niet elk van de negen items kunnen 
veroorloven.

(3) Zie Guio (2009) voor een gedetailleerde analyse van de methodologie gebruikt om de indicatoren van 
materiële deprivatie op te stellen.
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FIGUUR 1: ONVERMOGEN OM ZICH ELK ITEM TE VEROORLOVEN PER LEEFTIJDSGROEP, IN PROCENT, 2018

Noot: zie de definitie van de indicatoren voor materiële deprivatie in Deel 2.1. voor een gedetailleerde 
beschrijving van de items. De foutenbalken geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteurs met behulp van 
STATA.

De twee items die het vaakst ontbreken bij beide leeftijdsgroepen zijn het vermogen om 
zich een jaarlijkse vakantie van een week buitenshuis te veroorloven en het vermogen 
om onverwachte financiële uitgaven te doen. Ongeveer 25% kan zich geen vakantie 
van een week veroorloven, zowel bij ouderen als bij jongeren. Het onvermogen 
om onverwachte financiële uitgaven te doen komt meer voor bij jongeren dan bij  
ouderen. Bij jongeren heeft 5 tot 8% een betalingsachterstand, of kan de woning 
niet verwarmen, of kan niet regelmatig vlees (of vegetarisch equivalent) eten, of heeft 
geen auto ter beschikking. Bij ouderen liggen deze percentages duidelijk lager (de 
verschillen zijn statistisch significant, behalve voor de auto). Vooral het percentage 
jongeren met een betalingsachterstand is vrij hoog in vergelijking met ouderen. Dat 
kan deels worden verklaard door het feit dat een groot deel van de oudere bevolking 
eigenaar zonder hypotheek is.4 Dit wordt in het volgende deel geanalyseerd. Wat 
basisartikelen zoals een telefoon en een televisie betreft, kan slechts een klein deel van 
de bevolking zich die niet veroorloven.

2.3. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

Een van deze onderliggende indicatoren is ‘betalingsachterstand’. De SILC-enquête 
bevat een aantal vragen waarmee deze indicator onder de loep kan worden genomen. 
Dit is relevant, vooral omdat het percentage bij personen onder de 65 jaar die in een 
situatie van materiële deprivatie leven vrij hoog is.

(4) Eigenaars zonder hypotheek zijn eigenaars die een huis bezitten en geen hypotheek hebben.
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Achterstallige betalingen zijn samengesteld uit:

�	achterstallige hypotheek- of huurbetalingen;
�	achterstallige rekeningen van nutsbedrijven;
�	achterstallige betalingen van huurkoopsommen of andere aflossingen van leningen.

De drie mogelijke antwoorden op de vraag “Heeft het huishouden in de afgelopen 
twaalf maanden een betalingsachterstand opgelopen?" zijn: nee; ja, één keer; ja, twee 
of meer keer. Een huishouden wordt als achterstallig beschouwd als het “ja, één keer”, 
of “ja, twee keer of meer” heeft geantwoord.

Er moet worden vermeld dat eigenaars zonder hypotheek geen achterstallige 
hypotheek- of huurbetalingen kunnen hebben.

FIGUUR 2: ACHTERSTALLIGE BETALINGEN NAAR SOORT BETALING EN LEEFTIJDSGROEP, IN PROCENT, 2018

Noot: de foutenbalken geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.

Zoals uit Figuur 2 blijkt, levert het op tijd betalen van rekeningen van nutsbedrijven 
voor beide leeftijdsgroepen het vaakst problemen op. Daarna volgen achterstallige 
hypotheek- of huurbetalingen, gevolgd door achterstallige huurkooptermijnen of 
andere aflossingen van leningen. Een tweede vaststelling is dat jongeren meer moeite 
hebben om op tijd te betalen dan ouderen. Ongeveer 5% van de jonge bevolking 
is niet in staat om de rekeningen van nutsbedrijven te betalen, in vergelijking met 
slechts 1% voor ouderen. De kloof tussen oud en jong is nog groter voor achterstallige 
hypotheek- of huurbetalingen. Minder dan 1% van de ouderen (9,6% bij degenen 
in een situatie van ernstige materiële deprivatie) heeft achterstallen voor hypotheek- 
of huurbetalingen, in vergelijking met bijna 4% voor de jonge bevolking. Dat kan 
worden verklaard doordat de oudere bevolking vaker eigenaar zonder hypotheek 
is, in tegenstelling tot de jonge bevolking, en dus geen achterstallige hypotheek- of 
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huurbetalingen kan hebben.5 Het laatste type betalingsachterstand in verband met 
huurkooptermijnen of andere aflossingen van leningen, komt zowel bij de oudere als 
bij de jonge bevolking weinig voor, hoewel het verschil tussen ouderen en jongeren 
hier omgekeerd is.

3. MATERIELE DEPRIVATIE EN INKOMENSARMOEDE

3.1. EVOLUTIE VAN MATERIELE DEPRIVATIE EN HET ARMOEDERISICO

Materiële deprivatie en het risico op inkomensarmoede zijn beide EU-indicatoren 
van armoede en sociale uitsluiting die gelden voor de gehele bevolking. Zij hebben 
echter betrekking op verschillende aspecten van dit ruimere begrip, en kunnen daarom 
beschouwd worden als complementaire maatstaven van armoede (Atkinson et al., 
2017).

Dit deel vergelijkt de evolutie van de jonge en oudere bevolking die als (ernstig) materieel 
gedepriveerd wordt beschouwd tussen 2004 en 2018 met de evolutie van het risico op 
armoederisico binnen beide leeftijdsgroepen. De verschillende evoluties vormen een 
eerste indruk van de relatie tussen materiële deprivatie en inkomensarmoede.

Figuren 3 en 4 tonen respectievelijk de evolutie van de bevolking die leeft in een 
situatie van materiële deprivatie en de bevolking met een risico op armoede.

FIGUUR 3: MATERIELE DEPRIVATIE (MD3+) EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE (MD4+) NAAR LEEFTIJDSGROEP, 

IN PROCENT, 2004-2018

Noot: resultaten voor ernstige materiële deprivatie zijn identiek aan die van Eurostat in tabel [ilc 
mddd11] en tabel [ilc li02]. De foutenbalken geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.

(5) Tabel 5 in de bijlage bevat een frequentietabel van de eigendomsstatus naar leeftijdsgroep.
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Figuur 3 toont duidelijk de kloof tussen de oudere en jonge bevolking op het gebied 
van materiële deprivatie en ernstige materiële deprivatie. De oudere bevolking wordt 
minder hard getroffen door beide fenomenen. De kloof is het grootst in 2015 met 
een verschil van 4,5% voor ernstige materiële deprivatie tussen de twee categorieën. 
Materiële deprivatie is sinds 2005 gedaald voor de oudere bevolking, terwijl (ernstige) 
materiële deprivatie veel minder is gedaald of relatief stabiel is gebleven voor de 
bevolking onder de 65 jaar. Het percentage van de oudere bevolking die zich in een 
situatie van ernstige materiële deprivatie bevindt, is gedaald van een piek van 3,6% in 
2007 tot 1,7% in 2018. Het percentage materiële deprivatie onder de oudere bevolking 
daalt parallel van 9,8% in 2006 tot 5,2% in 2018. Het percentage ernstige materiële 
deprivatie onder de jonge bevolking schommelt tussen 5,6% en 7,1%, zonder dat zich 
een duidelijke trend aftekent. Het percentage materiële deprivatie voor deze groep 
vertoont ook geen algemene trend tussen 2004 en 2016, hoewel het na 2016 lijkt te 
dalen tot een laagste waarde van 11,7% in 2018.

FIGUUR 4: ARMOEDERISICOPERCENTAGE PER LEEFTIJDSGROEP, IN PROCENT, 2004-2018

Noot: resultaten zijn identiek aan die van Eurostat in tabel [ilc mddd11] en tabel [ilc li02]. De 
foutenbalken geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.

Figuur 4 toont twee verschillende trends met betrekking tot inkomensarmoede. 
Hoewel de cijfers voor de jonge bevolking een duidelijk opwaartse trend vertonen, 
daalt het percentage ouderen met een risico op armoede met de tijd. Dit percentage 
daalt van 23,2% tot 16,7% tussen 2006 en 2018. Het bereikt zijn laagste punt 
(15,2%) in 2015. Daartegenover staat dat het percentage jongeren in een situatie 
van armoede tijdens dezelfde periode stijgt van 13,1% tot 16,3%. Deze tegengestelde 
trends verkleinen de aanvankelijk grote kloof tussen de oudere en jonge bevolking. 
Deze kloof is gedaald van 10,2% in 2006 tot bijna nul na 2016. De evolutie van de 
minimale pensioenniveaus en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), in verhouding 
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tot de armoederisicodrempel, speelt een belangrijke rol om de inkomensarmoede 
bij ouderen te verminderen. De minima en de IGO zijn tussen 2005 en 2011 
aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de armoedegrens, en hebben zich vervolgens 
gestabiliseerd (Studiecommissie voor de Vergrijzing, 2018).

Deze resultaten tonen dat materiële deprivatie bij 65-plussers aanzienlijk is afgenomen, 
maar veel minder voor jongeren. Bovendien worden die laatsten zwaarder getroffen 
door deprivatie dan ouderen. Ze tonen ook dat de inkomensarmoede onder ouderen 
eerst vele jaren hoger was. De kloof tussen de oudere en de jonge bevolking is de laatste 
jaren echter bijna volledig gedicht. Die resultaten suggereren dat inkomen niet de 
enige variabele is die een impact heeft op materiële deprivatie.

3.2. HET VERBAND TUSSEN MATERIELE DEPRIVATIE EN INKOMENSARMOEDE

In deze sectie wordt de relatie tussen inkomen en materiële deprivatie in 2018 
onderzocht. Er wordt opnieuw een vergelijking gemaakt tussen de jonge en de oudere 
bevolking. De tabel en figuur die zijn opgesteld zijn gelijkaardig aan die van Fusco, 
Guio en Marlier (2011) in hun analyse voor het jaar 2007.

Figuur 5 toont de gemiddelde (ernstige) materiële deprivatiegraad in fracties van 
het mediaan equivalent beschikbaar inkomen.6 Volgens de methode van Fusco et 
al. (2011), worden individuen in 17 groepen verdeeld op basis van hun equivalent 
beschikbaar inkomen, uitgedrukt als een deel van het nationaal mediaan equivalent 
inkomen. De resultaten laten duidelijk zien dat het verband tussen inkomen en de 
indicatoren van materiële deprivatie weliswaar negatief is, maar noch lineair noch in 
dezelfde richting gaat (personen met het laagste inkomen zijn niet noodzakelijkerwijs 
degenen die het meest gedepriveerd zijn). Bovendien toont Figuur 5 dat de correlatie 
tussen equivalent inkomen en deprivatie sterker is voor de jonge dan voor de oudere 
bevolking. Dit laatste punt komt overeen met de resultaten van Muffels en Fouarge 
(2004) en is het gevolg van een gunstigere situatie voor ouderen in termen van 
eigenwoningbezit (in de EU is een groot deel van de oudere bevolking eigenaar zonder 
hypotheek) en in termen van financiële welvaart (ouderen kunnen hun hele werkzame 
leven lang vermogen hebben opgebouwd) (Europese Commissie en Comité voor 
sociale bescherming, 2018). Bovendien vermeldt Dewilde (2008) dat dit wellicht ook 
het gevolg is van het feit dat ouderen “beter geld kunnen beheren (leeftijdseffect) en 
dat ze zijn opgegroeid in een tijdperk waarin mensen minder materiële eisen hadden 
(cohorte-effect)” (p. 237).

(6) Het equivalent beschikbaar inkomen wordt verkregen door het totale beschikbare huishoudinkomen 
aan te passen om rekening te houden met de samenstelling van het huishouden. Dit gebeurt aan de hand 
van de gewijzigde OESO-equivalentieschaal, die een weging van 1 toekent aan de eerste volwassene van het 
huishouden, 0,5 aan elk ander lid van het huishouden ouder dan 13 jaar en 0,3 aan kinderen jonger dan 14 
jaar. De categorieën beneden 40% van het mediane inkomen werden samengenomen in één categorie, omdat 
in het andere geval de proporties onbetrouwbaar waren vanwege de lage aantallen per categorie.
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FIGUUR 5: MATERIELE DEPRIVATIE (MD3+) EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE (MD4+) NAAR FRACTIES VAN 

HET MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN EN LEEFTIJDSGROEPEN, IN PROCENT, 2018

Noot: op basis van figuur 6 van Fusco, Guio en Marlier (2011); individuen worden in 17 groepen 
verdeeld op basis van hun equivalent beschikbaar inkomen, uitgedrukt als een deel van het nationaal 
mediaan equivalent inkomen. Datapunten met minder dan 25 waarnemingen worden niet getoond. 
De foutenbalken geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.
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Tabel 1 geeft het percentage van de personen die onder de volgende categorieën vallen: 
(1) noch een risico op armoede, noch materieel gedepriveerd; (2) alleen een risico 
op armoede; (3) alleen materieel gedepriveerd; (4) zowel een risico op armoede als 
gedepriveerd, volgens de twee indicatoren van materiële deprivatie.

TABEL 1: GEZAMENLIJKE VERDELING VAN HET ARMOEDERISICOPERCENTAGE EN MATERIELE DEPRIVATIE 

(MD3+) EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE (MD4+) PER LEEFTIJDSGROEP, IN PROCENT, 2018

Leeftijds-
groepen

Noch een risico  
op armoede, noch 

gedepriveerd

Alleen een 
risico op 
armoede

Alleen 
gedepriveerd

Zowel een risico  
op armoede als 
gedepriveerd

Consequent 
geïdentificeerd

(1) (2) (3) (4) (1)+(4)

MD4+ 0-64 82,4 11,9 1,3 4,4 86,8
65+ 82,4 15,9 0,9 0,9 83,3
Alle 82,4 12,7 1,2 3,7 86,2

MD3+ 0-64 79,5 8,8 4,2 7,5 87,0
65+ 80,6 14,2 2,7 2,5 83,0
Alle 79,7 9,8 3,9 6,6 86,3

Noot: er worden persoonlijke transversale wegingen gebruikt. Zowel voor MD4+ als voor MD3+ zijn 
de verschillen tussen de leeftijdsgroepen statistisch significant. MD4+: Chi-square = 99.2 (df = 3), p < 
0.0001; MD3+: Chi-square = 155.0 (df = 3), p < 0.0001.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA, op basis van tabel 2 van Fusco, Guio en Marlier (2011).

Het aandeel van de individuen die noch een risico op armoede hebben, noch 
gedepriveerd zijn, is voor beide leeftijdsgroepen vrijwel gelijk (kolom 1). De proportie 
die zowel gedepriveerd als inkomensarm zijn, is echter lager onder ouderen dan onder  
jongeren (kolom 4). Zodoende is de proportie die niet consequent ingedeeld wordt 
(dwz. alleen gedepriveerd, of alleen risico op armoede; kolommen 2 en 3) enigszins 
hoger bij ouderen (17%) dan bij de 0-64 jarigen (13%).

De resultaten in deze sectie zijn consistent met de bevindingen van eerder onderzoek 
(Nolan en Whelan, 1996; Whelan, Layte, en Maître, 2001; Perry, 2002; Maître, 
Whelan, en Layte, 2004; Muffels en Fouarge, 2004; Berthoud en Bryan, 2011; Fusco, 
Guio en Marlier, 2011; Figari, 2012). Zij tonen aan dat er een duidelijk verband 
bestaat tussen (ernstige) materiële deprivatie en inkomensarmoede, maar dat dit 
verband niet noodzakelijkerwijs lineair is. Bovendien zijn er belangrijke groepen die 
niet consequent worden ingedeeld. Het inkomen alleen is dus niet voldoende om de 
mensen te identificeren die materieel gedepriveerd zijn. Dit geldt nog meer voor de 
65-plussers dan voor jongeren.

Fusco, Guio en Marlier (2011) stellen dat de relatie tussen materiële deprivatie en 
inkomens kan worden beinvloed door zowel theoretische als empirische elementen. 
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Theoretische elementen betreffen de economische middelen waarover het huishouden 
kan beschikken ten opzichte van zijn behoeften, terwijl empirische elementen 
verwijzen naar de beschikbare gegevens (meetfouten en dergelijke). Enkele van deze 
factoren die het gebrek aan overeenstemming tussen inkomensarmoede en materiële 
deprivatie kunnen verklaren worden hieronder bondig vermeld.

Een eerste factor is het feit dat EU-SILC het beschikbare inkomen gebruikt als 
maatstaf van de economische middelen van een huishouden. Hoewel dit natuurlijk 
een belangrijke component is, vallen deze twee begrippen niet samen. De beschikbare 
middelen bestaan ook uit het gespaarde kapitaal en de capaciteit om te lenen, die de 
consumptiemogelijkheden van huishoudens kunnen uitbreiden; anderzijds kunnen  
terugbetalingen van schulden deze laatste verminderen. Vroegere investeringen in 
huisvesting of duurzame goederen verlagen de behoefte aan lopende uitgaven. Niet-
financiële ondersteuning door publieke instellingen (in verband met huisvesting, 
gezondheidszorg en onderwijs), familie, vrienden en buren kan ook een rol spelen. Al 
deze componenten zijn niet opgenomen in het beschikbare inkomen, hetgeen dus niet 
noodzakelijk overeenkomt met de werkelijke levensstandaard van huishoudens. Fusco 
et al. (2011) vermoeden dat de correlatie tussen deprivatie (of de levensstandaard) 
en beschikbaar inkomen lager kan zijn dan die tussen deprivatie en het totaal van de 
economische middelen waarover het huishouden beschikt. Informatie over vermogen 
en schulden van huishoudens zou mogelijk een deel van het ontbrekende verband 
invullen. Daarenboven kunnen veranderingen in inkomen niet onmiddellijk leiden 
tot een gelijkaardige wijziging in deprivatie.

Er is ook een meetkwestie betreffende de EU-SILC-inkomensgegevens. Het beschikbare 
inkomen wordt geconstrueerd op basis van gegevens voor het jaar voorafgaand aan het 
enquêtejaar, wat betekent dat het referentiejaar voor het inkomen verschilt van het 
referentiejaar voor deprivatie. Verschillen in de behoeften van huishoudens kunnen 
ook de overeenkomst tussen inkomensarmoede en deprivatie beïnvloeden. Materiële 
deprivatie meet of de behoeften van huishoudens effectief vervuld zijn, en kan daarom 
beschouwd worden als een directe maatstaf van armoede en sociale uitsluiting, terwijl 
inkomensarmoede gebaseerd is op de financiële middelen die beschikbaar zijn om de 
behoeften te vervullen. Het is dus een indirecte maat van armoede, en het houdt geen 
rekening met “the heterogeneity among the individuals regarding their personal, socio-
economic and environmental characteristics [that] affects the translation of financial means 
into standards of living” (Fusco et al., 2011, p. 11). Dit kan verklaren waarom mensen 
met hetzelfde inkomen toch een verschillende mate van deprivatie kunnen ervaren. 
Een ander conceptueel probleem is dat deprivatiematen ook verschillen in voorkeuren 
kunnen weerspiegelen, in plaats van verschillen in levensomstandigheden. Mensen 
met een voorkeur voor de items die opgenomen zijn in de indicatoren hebben een 
lagere kans op deprivatie dan mensen met heel andere wensen of noden.

Ten slotte, kunnen problemen met gegevens zoals meetfouten, zowel voor de 
indicatoren van deprivatie als voor inkomen, (codeerfouten, vergissingen van 
respondenten) ook een gedeeltelijke verklaring vormen voor de beperkte correlatie 
tussen deze twee variabelen. In de onderste staart van de inkomensverdeling komen 
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negatieve inkomens voor, die voortkomen uit transfers tussen huishoudens, of uit 
bijbetalingen van belasting op inkomens in vorige jaren.7

Deze (nog onvolledige) lijst van elementen toont aan dat materiële deprivatie en 
indicatoren van inkomensarmoede een complementaire rol moeten vervullen in 
de meting van armoede en sociale uitsluiting. Inkomen is duidelijk niet de enige 
determinant van materiële deprivatie. Andere kenmerken van huishoudens en de 
individuen daarin kunnen een directe of indirecte invloed uitoefenen op materiële 
deprivatie. Dit is het onderwerp van de volgende sectie.

4. DE DETERMINANTEN VAN MATERIELE DEPRIVATIE

Deze sectie analyseert de determinanten op microniveau die het risico op deprivatie 
in België beïnvloeden, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verschillen tussen 
65-plussers en personen onder 65 jaar. Het doel is om de belangrijkste kenmerken te 
identificeren die verband hebben met materiële deprivatie in de twee deelpopulaties. In 
deze sectie wordt eerst een kort overzicht gegeven van de meest gebruikte individuele 
en huishoudelijke kenmerken in de literatuur op dit terrein. Vervolgens worden de 
verklarende variabelen en het model dat gebruikt is om de analyse voor deze studie 
uit te voeren, gespecificeerd. Tot slot worden de verkregen resultaten gepresenteerd en 
besproken.

4.1. RESULTATEN VAN VORIGE STUDIES

Een brede literatuur beschrijft de socio-economische en persoonlijke determinanten 
van deprivatie. In de meeste van deze studies wordt een multivariate analyse uitgevoerd. 
Hoewel ze verschillende controlevariabelen gebruiken, zijn de resultaten van die 
studies consequent. De meest genoemde kenmerken worden hieronder samengevat.

4.1.1. Geslacht

Als er wordt gecontroleerd voor andere variabelen, zoals de leeftijd van de 
referentiepersoon, werkstatus, opleiding, gezondheid, werkstatus van de partner, 
gezinssamenstelling, eigendomsstatus, inkomen en verschillen tussen landen, blijkt 
uit verschillende studies dat vrouwen over het algemeen meer worden getroffen door 
deprivatie dan mannen (Layte, Whelan, Maître en Nolan, 2001; Muffels en Fouarge, 
2004; Halleröd, Larsson, Gordon en Ritakallio, 2006; Figari, 2012). Er is niet direct 
een verklaring voor dit verschil tussen vrouwen en mannen (Halleröd et al., 2006).

4.1.2. Leeftijd

Layte et al. (2001) hebben aangetoond dat, nadat gecontroleerd is voor de verschillen 
tussen landen, geslacht, opleiding, werkstatus, gezinssamenstelling, mate van 
precariteit en inkomen, mensen onder de 65 jaar een groter risico lopen op materiële 
deprivatie dan 65-plussers. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ouderen 

(7)  In EU-SILC, bij- of terugbetalingen aan of van de belastingen in het inkomensreferentiejaar, die meestal 
betrekking hebben op inkomens van een eerder jaar, worden geteld bij of afgetrokken van het inkomen in het 
inkomensreferentiejaar. De motivatie voor deze procedure is dat de meeste respondenten op het moment van 
de enquête nog niet kunnen weten wat de finale belasting voor het inkomensreferentiejaar zal zijn.
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de gelegenheid hebben gehad om middelen en duurzame goederen te accumuleren 
tijdens hun werkzame leven (Muffels en Fouarge, 2004; Eurostat, 2010). Groffen et 
al. (2008) daarentegen stellen andere verklaringen voor. De eerste is dat de meest 
gedepriveerde personen mogelijk al gestorven zijn voordat ze de leeftijd van 65 hebben 
bereikt. De perceptie van ouderen over materiële welvaart kan ook verschillen van 
die van jongeren, omdat opvattingen hierover in de loop van de tijd zijn veranderd 
(bijvoorbeeld het nemen van een week vakantie was in het verleden minder voor de 
hand liggend dan nu). Ten slotte kan deze bevinding gedeeltelijk worden verklaard uit 
het feit dat de verwachtingen van individuen over hun materiële welvaart afnemen 
bij langdurige armoede en sociale uitsluiting, de zogenaamde adaptieve voorkeuren 
(Groffen et al., 2008; Guio et al., 2012). Als gevolg hiervan kunnen arme mensen 
het gevoel hebben dat ze ervoor hebben gekozen bepaalde goederen niet te kopen, 
simpelweg omdat ze het zich niet kunnen veroorloven om ervoor te betalen en gewend 
zijn geraakt om zonder deze te leven (Guio et al., 2012).

4.1.3. Opleidingsniveau

Als er wordt gecontroleerd voor andere variabelen met inbegrip van het inkomen, blijkt 
uit studies dat laaggeschoolden een groter risico lopen op materiële deprivatie (Layte 
et al., 2001; Muffels en Fouarge, 2004; Berthoud en Bryan, 2011). Deze resultaten 
bevestigen de zogenaamde “human capital”-theorie, die stelt dat de levensstandaard 
van individuen positief wordt beïnvloed door hun menselijk kapitaal, gemeten met 
hun opleidingsniveau (Muffels en Fouarge, 2004).

4.1.4. Werkstatus

De sociaaleconomische status, die het effect van human capital combineert met 
dat van de arbeidsstatus, wordt verondersteld een belangrijke indicator te zijn voor 
materiële deprivatie (Muffels en Fouarge, 2004). Als er wordt gecontroleerd voor 
andere variabelen, is aangetoond dat werklozen en andere inactieven een grote kans 
hebben om materieel gedepriveerd te zijn (Layte et al., 2001; Maître et al., 2004; 
Muffels en Fouarge, 2004; Boarini en Mira d’Ercole, 2006; Halleröd et al., 2006; 
Dewilde, 2008; Figari, 2012; Bárcena-Martín et al., 2014).

4.1.5. Gezondheid

McKay (2008) rapporteert dat gezondheid een belangrijke factor van deprivatie is, 
vooral voor de oudere bevolking. Hij voegt eraan toe dat het niveau van deprivatie van 
individuen ook wordt beïnvloed door de gezondheid van hun partners. Als er wordt 
gecontroleerd voor andere variabelen (zonder inkomen), stellen Fusco et al. (2011) 
vast dat Belgische personen die in een huishouden leven waar ten minste één lid in 
slechte gezondheid verkeert, een groter risico op deprivatie lopen dan huishoudens 
die uitsluitend uit gezonde leden bestaan. Op basis van andere controlevariabelen, 
waaronder het netto-inkomen, het netto-inkomen uit het verleden (verdiend tijdens 
de laatste twee jaar) en andere inkomensbronnen (bv. werkloosheidsuitkeringen, 
invaliditeitsuitkeringen, enz.), stelt Figari (2012) vast dat in België de gezondheid 
van de referentiepersoon en de gezondheid van de andere leden geen significante 
impact hebben op deprivatie. Een mogelijke verklaring is dat mensen met een 
slechte gezondheid hogere gezondheidskosten hebben en daardoor minder middelen 
beschikbaar hebben voor andere uitgaven (Fusco et al., 2011; British Medical 
Association, 2017).
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4.1.6. Eigendomsstatus

Uit studies is gebleken dat, in Europa, eigenwoningbezit het risico op materiële 
deprivatie vermindert (Boarini en Mira d’Ercole, 2006; Berthoud en Bryan, 2011; 
Fusco et al., 2011; Figari, 2012; Bárcena-Martín et al., 2014). Dit kan worden 
verklaard uit het feit dat eigenaars lagere woonlasten genieten en daardoor meer 
middelen beschikbaar hebben voor andere uitgaven (Fusco et al., 2011).

4.1.7. Huishoudensstructuur

De structuur van het huishouden beïnvloedt de behoeften van het huishouden, wat 
op zijn beurt waarschijnlijk invloed heeft op materiële deprivatie (Muffels en Fouarge, 
2004). In Europa lopen mensen die alleen met of zonder kinderen leven een groter 
risico op deprivatie dan andere huishoudenstypes (Layte et al., 2001; Boarini en Mira 
d’Ercole, 2006; Fusco et al., 2011; Bárcena-Martín et al., 2014). Deze resultaten 
komen overeen met de theoretische inzichten uit de welvaartseconomie, die stelt dat 
de structuur en omvang van huishoudens, d.w.z. het aantal en de leeftijd van kinderen 
en volwassenen die in hetzelfde huishouden wonen, via schaalvoordelen invloed 
hebben op de welvaart van huishoudens (Muffels en Fouarge, 2004).

4.1.8. Inkomen

Hoewel mensen met een laag inkomen een groter risico lopen op deprivatie dan 
mensen met een hoger inkomen, is de correlatie tussen inkomen en deprivatie minder 
sterk dan verwacht (Layte et al., 2001; Muffels en Fouarge, 2004; Fusco et al., 2011; 
Figari, 2012).

4.2. GEGEVENS EN VERKLARENDE VARIABELEN

De analyse in dit deel is gebaseerd op de transversale EU-SILC-gegevens voor België 
en voor het jaar 2018. Er werden gegevens verzameld op basis van een steekproef 
van 13.726 individuen uit 5.946 huishoudens voor die periode. De meeste van de 
bovenvermelde studies gebruiken het huishouden als meeteenheid en het individu 
als analyse-eenheid (Whelan et al., 2001; Maître et al., 2004; Figari, 2012; Bárcena-
Martín et al., 2014). Dit berust op het gegeven dat (ernstige) materiële deprivatie 
een variabele op huishoudensniveau is en dat, algemeen genomen, “elk individu in 
een huishouden dezelfde levensstandaard heeft” (Cantillon en Nolan, 1998, p. 151). 
De analyse in dit deel is dus gericht op de kenmerken van de referentiepersoon van 
het huishouden en zijn of haar partner, indien aanwezig (Bárcena-Martín et al., 
2014, p. 809). De referentiepersoon is de persoon die verantwoordelijk is voor de 
woning of, indien het gaat om meer dan één persoon, de oudste verantwoordelijke 
persoon (Maître et al., 2004, p. 294). De gekozen variabelen om de determinanten 
van materiële deprivatie te evalueren, stroken met de literatuur die in deze paper wordt 
gebruikt en die in het vorige onderdeel is beschreven. Deze analyse omvat de volgende 
persoonlijke kenmerken van de referentiepersoon en de eventuele partner: leeftijd, 
geslacht, opleidingsniveau, tewerkstelling, eigen ervaren algemene gezondheid en 
migratiestatus (in buitenland geboren of niet).

De analyse bevat ook informatie over het huishouden zelf, namelijk de 
huishoudensstructuur, de eigendomsstatus, de woonregio en het beschikbare 
inkomen. Volgens de methodologie van Berthoud en Bryan (2011) wordt het 
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beschikbaar inkomen uitgedrukt als een fractie van het nationaal mediaan inkomen8 
en als logaritmen. Zij rapporteren dat de logaritmische vorm ervan het mogelijk 
maakt de kromlijnige relatie tussen deprivatie en inkomen te vatten, zoals blijkt uit 
Figuur 5. Het vermindert ook de impact van uitzonderlijk hoge inkomens (Layte 
et al., 2001). De mismatch in de onderste staart van de inkomensverdeling die in 
grafiek 5 is weergegeven, is in andere analyses van de relatie tussen inkomen en 
materiële deprivatie opgemerkt (Berthoud en Bryan, 2011; Fusco et al., 2011). Een 
aantal van de factoren die deze mismatch kunnen verklaren wordt besproken in 
Sectie 4. Berthoud en Bryan (2011) suggereren dat de onderrapportage van enkele 
van de zeer lage inkomens ook de kronkel in de staart van de inkomensverdeling 
zou kunnen verklaren. Zij hebben aangetoond dat het behandelen van lage inkomens 
zoals gerapporteerd en het opnemen ervan in de regressiemodellen de schatting van de 
werkelijke relatie tussen materiële deprivatie en inkomen naar beneden kan vertekenen. 
Een manier om dit probleem aan te pakken is om alle inkomens te behouden, maar 
in de regressiemodellen een expliciete term op te nemen die het afwijkende gedrag 
van zeer lage inkomens weergeeft (Berthoud en Bryan, 2011, p. 144). Een andere 
mogelijkheid is om de zeer lage inkomens uit te sluiten van de analyse, ervan uitgaande 
dat schattingen van de werkelijke relatie worden vertekend door de meetfout. Net als 
Berthoud en Bryan (2011) hanteren we de tweede benadering en worden huishoudens 
met negatieve en nul-inkomens uit de analyse geschrapt, evenals extreme waarden 
(verder dan vier standaardafwijkingen van het gemiddelde). Er wordt een categorische 
variabele gecreëerd om de huishoudensstructuur van de individuen weer te geven. 
Deze variabele heeft vijf categorieën: alleenstaande; alleenstaande met kinderen; 
koppels zonder kinderen; koppels met kinderen en andere types van huishoudens. 
Het aantal kinderen van de referentiepersoon en/of partner (d.w.z. personen die als 
kind verwant zijn aan deze laatste, ongeacht de leeftijd) is ook opgenomen, evenals 
het aantal personen van 14 jaar en ouder met gezondheidsproblemen.9 In SILC 
wordt financieel kapitaal zelf niet gemeten, maar een proxy hiervoor kan worden 
afgeleid uit variabele HY090G (rente, dividenden, winst uit kapitaalinvesteringen 
in rechtspersonen). Er wordt een categorische variabele gecreëerd om het financiële 
kapitaal van de individuen te indiceren. Deze variabele kent drie categorieën: weinig 
kapitaal (inkomsten uit financieel kapitaal <15.000 EUR); enig kapitaal (inkomen 
tussen 15.000 en 30.000 EUR); en aanzienlijk kapitaal (inkomen van 30.000 EUR of 
meer). Een categorische variabele heeft de voorkeur boven de oorspronkelijke continue 
variabele, omdat veel respondenten de vragen over inkomsten uit financieel kapitaal 
beantwoorden in categorieën, in plaats van met veel bedrag, terwijl ook veel gegevens 
moesten worden geïmputeerd vanwege non-respons.

4.3. HET MODEL

De impact van de bovenvermelde verklarende variabelen op de binaire variabele 
materiële deprivatie wordt berekend met een logistisch regressiemodel. De binaire 
afhankelijke variabele heeft de waarde 1 als het huishouden materieel gedepriveerd 
is, en 0 als dat niet het geval is. Het multivariate model maakt alleen gebruik van 

(8)  Zie Figuur 5 in Deel 4 voor details over de opbouw ervan.
(9)  De gezondheidstoestand van kinderen jonger dan 14 jaar is helaas niet bevraagd.
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materiële deprivatie (met een drempel van 3 items) als afhankelijke variabele. Het 
gebruik van ernstige materiële deprivatie leidde tot rekenproblemen, omdat in 
sommige categorieën bij ouderen het percentage ernstige materiële deprivatie nul 
was of zeer dicht bij nul lag. Er wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen 
personen onder 65 jaar (jonge bevolking) en 65-plussers (oudere bevolking). We 
maken gebruik van robuuste standaardfouten. Het doel van deze studie is om de 
individuele en huishoudelijke kenmerken te identificeren die materiële deprivatie 
verklaren, waarbij de nadruk ligt op de verschillen tussen de oudere en de jonge 
bevolking. Daartoe presenteren we eerst afzonderlijke modellen voor de oude en jonge 
groep (daar een aantal variabelen niet of nauwelijks van toepassing zijn voor ouderen, 
zoals tewerkstelling en aantal kinderen) en tenslotte een model voor de gezamenlijke 
steekproef. Het laatste model bevat de variabelen die het meest relevant bleken te 
zijn voor de verklaring van materiële deprivatie in de afzonderlijke modellen, evenals 
enkele interactietermen met de leeftijdsgroep waarmee we verschillen tussen groepen 
in de impact van sommige variabelen (met name inkomen) kunnen schatten. Voor 
elke leeftijdsgroep presenteren we drie modellen: de eerste bevat alleen demografische, 
gezondheids- en onderwijsvariabelen; in het tweede model worden variabelen voor de 
status van de arbeidsmarkt (voor niet-ouderen) en woningbezit toegevoegd, terwijl 
het derde model bovendien het besteedbare inkomen en de indicator voor financieel 
kapitaal omvat. Dit maakt het mogelijk om te beoordelen in hoeverre de effecten 
van demografische, gezondheids- en onderwijsvariabelen worden gemedieerd door 
arbeidsmarktstatus, woningbezit, inkomen en kapitaal.

4.4. RESULTATEN

Tabel 2 toont de schatting van de resultaten van de logit-modellen voor de jonge 
bevolking.10 Uit de resultaten blijkt dat de relatie tussen materiële deprivatie en de 
leeftijd van de referentiepersoon (RPH) niet lineair is. De deprivatie neemt eerst toe 
met de leeftijd voordat ze afneemt. De resultaten suggereren ook dat huishoudens 
met een vrouwelijk gezinshoofd vaker in een situatie van materiële deprivatie leven 
dan huishoudens met een man aan het hoofd, hoewel de coëfficiënt in model 3 niet 
significant is, wat suggereert dat dit effect grotendeels toegeschreven kan worden aan 
het feit dat in huishoudens waar de RPH vrouw is, minder mensen met betaald werk 
leven en dat deze een lager inkomen en minder kapitaal hebben. De deprivatie is 
lager voor degenen die een hoger middelbaar diploma of diploma hoger onderwijs 
hebben, in vergelijking met personen met een lager middelbaar diploma of een lager 
opleidingsniveau. De lagere, maar nog steeds significante coëfficiënten in model 3 
voor deze variabele geven aan dat een aanzienlijk deel van de grote effecten die in 
model 1 worden geschat, te wijten zijn aan de lagere arbeidsparticipatie en de lagere 
inkomens van lager opgeleiden; daarnaast heeft opleiding ook een direct effect op 
materiële deprivatie. Het niveau van algemene gezondheid lijkt een belangrijke 
determinant van deprivatie te zijn. Als de RPH en/of de partner in slechte gezondheid 
verkeren, is de kans dat ze gedepriveerd zijn veel groter dan voor degenen met een 
goede gezondheid. Zoals voor het onderwijsniveau geldt, wordt een deel van dit 
effect blijkbaar gemedieerd door het inkomen en/of het vermogen van huishoudens. 

(10)  Zie frequentietabel 6 in de bijlage.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   536391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   536 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



EEN ANALYSE VAN DEPRIVATIE IN BELGIE: VERGELIJKING VAN OUDEREN EN NIET-OUDEREN

537

Soortgelijke resultaten worden gevonden voor huishoudens waar de RPH en (voor 
koppels) de partner buiten België geboren zijn.

Wat de gezinsstructuur betreft, hebben alleenstaanden die alleen of met kinderen 
wonen een grotere kans om te worden achtergesteld in vergelijking met koppels 
(inclusief geregistreerd samenwonenden), maar dit effect lijkt volledig te wijten te zijn 
aan het kleinere inkomen van de alleenstaanden. Daarentegen is het effect van het 
aantal kinderen klein en niet significant wanneer we niet controleren op inkomen 
(model 1), maar wel significant en positief wanneer inkomen is opgenomen in het 
model (model 3). Een interpretatie van deze bevinding is dat enerzijds de kosten 
van kinderen de beschikbare middelen voor de items die in de deprivatie-index zijn 
opgenomen, verminderen, waardoor het risico op materiële deprivatie toeneemt. Aan 
de andere kant hebben huishoudens met kinderen gemiddeld een hoger inkomen 
dan huishoudens zonder kinderen, waardoor dit effect onzichtbaar is wanneer het 
inkomen buiten beschouwing wordt gelaten. Of er mensen in het huishouden zijn met 
een minder goede gezondheid, andere dan de RPH en partner, heeft geen significant 
effect. In vergelijking met Brussel hebben huishoudens in Wallonië veel meer kans op 
materiële deprivatie.

Het hebben van betaald werk verkleint het risico op deprivatie enorm, deels maar niet 
volledig door de hogere inkomens die het oplevert. Of personen zonder betaald werk 
werkloos zijn of niet actief zijn (gehandicapt, gepensioneerd, enz.), lijkt geen significant 
verschil te maken. Dit staat in contrast met de resultaten van bivariate analyse, die 
suggereerde dat werklozen meer risico lopen op deprivatie dan gehandicapten en 
gepensioneerden. Een andere belangrijke factor is het woonstatuut. Huurders en 
eigenaren die een hypotheek betalen, hebben een veel grotere kans om gedepriveerd 
te zijn dan eigenaars.

Zoals aangetoond in Sectie 4, neemt de deprivatie af wanneer het inkomen toeneemt, 
ook wanneer er voor veel andere variabelen wordt gecontroleerd. We hebben getest of 
het kwadraat van log-inkomen de geschiktheid van het model zou verbeteren, maar de 
coëfficiënt was niet significant, wat suggereert dat de log-lineaire specificatie de vorm 
van de relatie tussen inkomen en materiële deprivatie adequaat weergeeft.
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TABEL 2: LOGISTISCHE REGRESSIEMODELLEN VOOR MATERIELE DEPRIVATIE, JONGE BEVOLKING, 2018, 

ODDS-RATIO’S

 Model 1  Model 2  Model 3  

Odds-ratio Standaard-
fout Odds-ratio Standaard-

fout Odds-ratio Standaard-
fout

Leeftijd RPH 0.966*** (0.00629) 0.967*** (0.00678) 0.980*** (0.00700)

Leeftijd RPH kwadraat 0.999** (0.000597) 0.997*** (0.000615) 0.997*** (0.000630)

RPH Man Referentie categorie

RPH Vrouw 1.651*** (0.229) 1.407** (0.203) 1.319 (0.196)

Lager middelbaar onderwijs 
of minder 8.979*** (1.707) 4.342*** (0.841) 2.743*** (0.548)

Hoger middelbaar onderwijs 
of gemengd 3.340*** (0.556) 2.079*** (0.367) 1.467** (0.275)

Hoger onderwijs (1) Referentie categorie

(Zeer) goede gezondheid (2) Referentie categorie

Gezondheid redelijk of 
gemengd 2.117*** (0.324) 1.512** (0.251) 1.484** (0.248)

(Zeer) slechte gezondheid 5.690*** (1.146) 2.730*** (0.578) 2.474*** (0.540)

Immigrant (3) 3.764*** (0.596) 2.370*** (0.390) 1.772*** (0.299)

Alleenstaande zonder kinderen 
of anderen 2.678*** (0.620) 1.305 (0.325) 0.631 (0.167)

Alleenstaande met kinderen 1.932** (0.616) 1.015 (0.341) 0.609 (0.211)

Koppel zonder kinderen of 
anderen Referentie categorie

Koppel met kinderen 0.818 (0.248) 0.986 (0.313) 0.885 (0.309)

Andere huishoudens 1.338 (0.498) 0.996 (0.395) 1.067 (0.470)

Aantal kinderen 1.130 (0.127) 1.167 (0.137) 1.458*** (0.190)

Aantal personen met 
gezondheidsproblemen, andere 
dan RPH of partner

0.899 (0.203) 0.971 (0.232) 1.201 (0.275)

Brussels hoofdstedelijk gewest Referentie categorie

Vlaanderen 0.782 (0.152) 0.993 (0.198) 1.229 (0.258)

Wallonië 2.155*** (0.396) 2.610*** (0.500) 2.690*** (0.531)
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 Model 1  Model 2  Model 3  

Odds-ratio Standaard-
fout Odds-ratio Standaard-

fout Odds-ratio Standaard-
fout

RPH en partner beiden betaald 
werk Referentie categorie

RPH of partner (indien 
aanwezig) betaald werk 3.326*** (0.916) 2.184*** (0.632)

RPH en partner (indien 
aanwezig) geen betaald werk 11.45*** (3.633) 3.968*** (1.350)

RPH en/of partner werkloos 1.468 (0.296) 1.335 (0.277)

Eigenaar zonder hypotheek Referentie categorie

Eigenaar met hypotheek 1.240 (0.341) 1.488 (0.409)

Huurder, marktconforme huur 4.167*** (1.057) 3.599*** (0.899)

Huurder, beperkte of geen 
huur 4.059*** (1.112) 3.033*** (0.828)

Log-inkomen (als % van 
mediaan inkomen) 0.169*** (0.0394)

Weinig of geen financiëel 
vermogen

Enig financiëel vermogen 0.529*** (0.0959)

Aanzienlijk financiëel 
vermogen 0.305*** (0.108)

Constante 0.0534*** (0.0221) 0.0143*** (0.00780) 42.34*** (48.78)

n 4,054 4,054 4,054

Wald Chi² 552.47 579.14 553.35

Df 16 22 25

p < 0.000 < 0.000 < 0.000

Nagelkerke pseudo-R² 0.3014  0.3963  0.4403  

Noot: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01. Er worden persoonlijke transversale gewichten gebruikt. 
Robuuste standaardfouten worden gerapporteerd. RPH: referentiepersoon huishouden.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.
(1): opleidingsniveau van RPH (indien alleenstaande) of van RPH en partner. Gemengd wil zeggen 
dat PRH en partner verschillende onderwijsniveaus hebben. Hoger onderwijs wil zeggen dat de PRH 
en/of de partner een diploma hoger onderwijs hebben, en de andere minstens hoger middelbaar 
onderwijs heeft genoten.
(2): gezondheid van RPH (indien alleenstaande) of van RPH en partner. Gemengd wil zeggen dat 
PRH en partner hun gezondheid verschillend beoordelen. (Zeer) slechte gezondheid wil zeggen dat 
ofwel de RPH en de partner beiden een (zeer) slechte gezondheid hebben, ofwel dat de ene een (zeer) 
slechte gezondheid heeft, en de andere slechts een redelijke gezondheid.
(3): immigrant: -RPH (indien alleenstaande) of RPH en partner zijn beiden immigranten.

(Tabel 2 vervolg)
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Voor de oudere bevolking werden zeer vergelijkbare modellen geschat. De verklarende 
variabelen betreffende betaald werk en werkloosheid zijn niet meer relevant aangezien 
bijna alle personen ouder dan 64 jaar met pensioen zijn. De variabele inzake 
huishoudtype is vereenvoudigd, omdat bijna alle ouderen alleenstaand zijn, of als 
koppel zonder kinderen leven.11

De coëfficiënten voor de leeftijdsvariabelen impliceren dat de deprivatie na de 
leeftijd van 70 jaar begint af te nemen. Vrouwelijke referentiepersonen hebben 
geen significant hoger risico op deprivatie dan hun mannelijke tegenhangers. Het 
risico op deprivatie neemt duidelijk af naarmate het opleidingsniveau stijgt; net als 
bij de jongere bevolking is dit effect mede te danken aan het hogere inkomen van 
hoger opgeleiden. Het niveau van algemene gezondheid heeft een zeer sterk effect 
op deprivatie: als de gezondheid alleen redelijk of (zeer) slecht is, neemt de kans op 
deprivatie dramatisch toe vergeleken met een situatie van goede gezondheid; dit effect 
blijft grotendeels bestaan onder controle op inkomen. Een immigrant zijn heeft geen 
significant effect op de achterstand onder ouderen. Alleenstaande ouderen lopen een 
veel groter risico op achterstand dan oudere koppels, vooral omdat de alleenstaanden 
een lager inkomen en minder kapitaal hebben dan koppels. Ouderen in andere types 
van huishoudens (een kleine – minder dan 10% – en heterogene groep) impliceert 
ook een grotere kans op achterstand dan bij koppels. Ouderen die in Vlaanderen 
wonen, hebben minder kans op achterstand dan die in Brussel. Huurders hebben 
meer kans op materiële deprivatie dan eigenaars. Ten slotte neemt de achterstand af 
wanneer het gestandaardiseerde equivalente inkomen stijgt. Fusco et al. (2011) stellen 
dat “for elderly people, the lack of life cycle information (such as length and type of career, 
major life events) does not allow a relevant analysis of their current living conditions”  
(p. 23). Dit lijkt een extreem standpunt, maar informatie over de eerdere werkstatus 
van individuen zou de verklarende kracht van het model zeker hebben vergroot.

Tabel 4 toont voor de volledige populatie de effecten op materiële deprivatie van 
de variabelen die het meest relevant bleken in de analyses hierboven. Wanneer ze 
statistisch significant bleken te zijn, werden interactietermen tussen deze variabelen en 
leeftijdsgroep in het model opgenomen. Voor de meeste variabelen liggen de geschatte 
coëfficiënten in de lijn van wat hierboven is gerapporteerd voor de oude en de jonge 
groepen afzonderlijk, en deze zullen hier niet worden besproken. De (door de RPH zelf 
gerapporteerde) eigen gezondheid en die van de partner (voor een koppel) hebben een 
veel grotere impact bij ouderen dan bij de jongere bevolking. De EU-SILC-gegevens 
laten niet toe deze interessante bevinding nader te onderzoeken. Een mogelijke 
interpretatie is dat de gezondheidsproblemen van ouderen veel extra uitgaven vergen, 
waardoor de beschikbare middelen voor andere vormen van consumptie afnemen, en 
het risico op deprivatie toeneemt.

(11)  Zie frequentietabel 6 in de bijlage voor de beschrijvende statistieken van de variabelen.
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De interactieterm tussen loginkomen en leeftijdsgroep is lager dan één en verschilt niet 
significant van deze neutrale waarde. Dit impliceert dat, onder controle voor andere 
variabelen, het effect van inkomen op materiële deprivatie zeker niet kleiner is bij de 
oudere bevolking dan bij de jongere. Deze bevinding lijkt enigszins in tegenstelling tot 
de resultaten in grafiek 5, die suggereerde dat de relatie tussen inkomen en achterstand 
zwakker was bij ouderen dan bij de groep onder de 65 jaar. Een reden hiervoor is dat 
in grafiek 5 equivalent inkomen, in plaats van beschikbaar inkomen werd gebruikt. 
Wanneer we het equivalente inkomen vervangen door het beschikbare inkomen in de 
logistische vergelijking die wordt gebruikt voor Tabel 4, dan is de coëfficiënt voor de 
interactieterm slechts 1,06 en niet significant; p = 0,90. Een andere reden is dat binnen 
de groep niet-bejaarden een aantal belangrijke determinanten van achterstand, zoals 
onderwijs, gezondheid, betaald werk en woningbezit, samenhangen met inkomen, wat 
niet of minder het geval is bij 65+. Met name ouderen met een laag inkomen zijn veel 
vaker huiseigenaar zonder hypotheek dan jongeren met een vergelijkbaar inkomen. 
Om deze reden wordt onder de statistische controle voor deze determinanten de 
geschatte inkomenscoëfficiënt voor jongeren aanzienlijk lager, maar is dit veel minder 
het geval voor ouderen.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   541391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   541 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



542

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2019

TABEL 3: LOGISTISCHE REGRESSIEMODELLEN VOOR MATERIËLE DEPRIVATIE, OUDERE BEVOLKING, 2018, 

ODDS RATIO’S

 Model 1  Model 2  Model 3  

Odds-ratio Standaard- 
fout Odds-ratio Standaard- 

fout Odds-ratio Standaard- 
fout

Leeftijd RPH 0.862*** (0.0294) 0.873*** (0.0292) 0.885*** (0.0305)

Leeftijd RPH kwadraat 0.982*** (0.00607) 0.983*** (0.00608) 0.986** (0.00614)

RPH Man Referentie categorie

RPH Vrouw 1.241 (0.310) 1.203 (0.301) 1.120 (0.286)

Lager middelbaar onderwijs 
of minder 4.856*** (1.889) 3.569*** (1.417) 2.245 (0.935)

Hoger middelbaar onderwijs 
of gemengd 3.826*** (1.535) 3.379*** (1.382) 2.545** (1.059)

Hoger onderwijs (1) Referentie categorie

(Zeer) goede gezondheid (2) Referentie categorie

Gezondheid redelijk of 
gemengd 5.148*** (1.807) 4.291*** (1.530) 3.953*** (1.422)

(Zeer) slechte gezondheid 12.25*** (4.369) 11.31*** (3.996) 10.29*** (3.654)

Immigrant (3) 1.033 (0.326) 0.991 (0.309) 0.721 (0.254)

Alleenstaande zonder 
kinderen of anderen 5.059*** (1.770) 4.253*** (1.501) 1.907 (0.746)

Koppel zonder kinderen of 
anderen Referentie categorie

Andere huishoudens 2.805** (1.177) 2.566** (1.083) 3.045** (1.384)

Brussels hoofdstedelijk 
gewest Referentie categorie

Vlaanderen 0.325*** (0.115) 0.377*** (0.134) 0.351*** (0.134)

Wallonië 0.709 (0.230) 0.810 (0.271) 0.685 (0.246)

Eigenaar zonder hypotheek Referentie categorie

Huurder, marktconforme 
huur 2.042** (0.587) 1.802** (0.532)
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 Model 1  Model 2  Model 3  

Odds-ratio Standaard- 
fout Odds-ratio Standaard- 

fout Odds-ratio Standaard- 
fout

Huurder, beperkte of geen 
huur 2.955*** (0.881) 2.386*** (0.723)

Log-inkomen (als % van 
mediaan inkomen) 0.186*** (0.0835)

Weinig of geen financiëel 
vermogen Referentie categorie

Enig financiëel vermogen 0.864 (0.254)

Aanzienlijk financiëel 
vermogen 0.146*** (0.0803)

Constant 235.1** (593.0) 85.45 (214.5) 66,611*** (209,853)

Observations 1,679 1,679 1,679

Wald Chi² 144.58 157.49 157.88

Df 12 14 17

p < 0.000 < 0.000 < 0.000

Nagelkerke pseudo-R² 0.2402  0.2613  0.3128  

Noot: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01. Er worden persoonlijke transversale gewichten gebruikt. 
Robuuste standaardfouten worden gerapporteerd. RPH: referentiepersoon huishouden.
 Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.
 (1): opleidingsniveau van RPH (indien alleenstaande) of van RPH en partner. Gemengd wil zeggen 
dat PRH en partner verschillende onderwijsniveaus hebben. Hoger onderwijs wil zeggen dat de RPH 
en/of de partner een diploma hoger onderwijs hebben, en de andere minstens hoger middelbaar 
onderwijs heeft genoten.
 (2): gezondheid van RPH (indien alleenstaande) of van RPH en partner. Gemengd wil zeggen dat 
RPH en partner hun gezondheid verschillend beoordelen. (Zeer) slechte gezondheid wil zeggen dat 
ofwel de RPH en de partner beiden een (zeer) slechte gezondheid hebben, ofwel dat de ene een (zeer) 
slechte gezondheid heeft, en de andere slechts een redelijke gezondheid. 
 (3): immigrant: -RPH (indien alleenstaande) of RPH en partner zijn beiden immigranten.

(Tabel 3 vervolg)
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TABEL 4: LOGISTISCHE REGRESSIEMODEL VOOR MATERIELE DEPRIVATIE, VOLLEDIGE BEVOLKING, 2018, 

ODDS RATIO’S

 Odds-ratio Standaardfout

Leeftijd RPH 0.983*** (0.00637)

Leeftijd RPH kwadraat 0.998*** (0.000371)

RPH Man Referentie categorie

RPH Vrouw 1.272 (0.161)

Lager middelbaar onderwijs of minder 2.445*** (0.429)

Hoger middelbaar onderwijs of gemengd 1.585*** (0.265)

Hoger onderwijs (1) Referentie categorie

(Zeer) goede gezondheid (2) Referentie categorie

Gezondheid behoorlijk of gemengd 1.478** (0.240)

(Zeer) slechte gezondheid 2.509*** (0.522)

Interactie termen met leeftijdsgroep:

 Gezondheid behoorlijk of gemengd en 65+ 2.862*** (1.157)

 (Zeer) slechte gezondheid en 65+ 4.190*** (1.812)

Immigrant (3) 1.551*** (0.229)

Alleenstaande 0.742 (0.138)

Koppel Referentie categorie

Interactie met leeftijdsgroep: Alleenstaande en 65+ 1.722 (0.679)

Aantal kinderen 1.540*** (0.124)

Brussels hoofdstedelijk gewest Referentie categorie

Vlaanderen 0.976 (0.179)

Wallonië 2.040*** (0.352)

RPH en partner beiden betaald werk Referentie categorie

RPH of partner (indien aanwezig) betaald werk 2.400*** (0.655)

RPH en partner (indien aanwezig) geen betaald werk 4.650*** (1.420)
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 Odds-ratio Standaardfout

Eigenaar zonder hypotheek Referentie categorie

Eigenaar met hypotheek 1.204 (0.261)

Huurder, marktconforme huur 2.865*** (0.526)

Huurder, beperkte of geen huur 2.651*** (0.526)

Log-inkomen (als % of mediaan inkomen) 0.189*** (0.0398)

Interactie met leeftijdsgroep: log-inkomen * 65+ 0.923 (0.428)

Weinig of geen financiëel vermogen Referentie categorie

Enig financiëel vermogen 0.592*** (0.0916)

Aanzienlijkfinanciëel vermogen 0.240*** (0.0708)

Constante 26.36*** (25.68)

Observations 5,733

Wald Chi² 645.08

Df 25

p < 0.000

Nagelkerke pseudo-R² 0.4136  

Noot: *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01. Er worden persoonlijke transversale gewichten gebruikt. 
Robuuste standaardfouten worden gerapporteerd. RPH: referentiepersoon huishouden.
 Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.
 (1): opleidingsniveau van RPH (indien alleenstaande) of van RPH en partner. Gemengd wil zeggen 
dat PRH en partner verschillende onderwijsniveaus hebben. Hoger onderwijs wil zeggen dat de PRH 
en/of de partner een diploma hoger onderwijs hebben, en de andere minstens hoger middelbaar 
onderwijs heeft genoten.
 (2): gezondheid van RPH (indien alleenstaande) of van RPH en partner. Gemengd wil zeggen dat 
PRH en partner hun gezondheid verschillend beoordelen. (Zeer) slechte gezondheid wil zeggen dat 
ofwel de RPH en de partner beiden een (zeer) slechte gezondheid hebben, ofwel dat de ene een (zeer) 
slechte gezondheid heeft, en de andere slechts een redelijke gezondheid. 
 (3): immigrant: -RPH (indien alleenstaande) of RPH en partner zijn beiden immigranten.

(Tabel 4 vervolg)
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5. CONCLUSIES

Het doel van dit artikel was om de individuele en huishoudelijke kenmerken te 
identificeren die materiële deprivatie en ernstige materiële deprivatie in België verklaren, 
waarbij steeds een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen jonger dan 65 jaar en 
65-plussers. Sectie 2 gaf eerst een beschrijving van beide indicatoren van deprivatie 
evenals een analyse van hun componenten. De resultaten tonen aan dat de capaciteit 
om een jaarlijkse vakantie van thuis weg van een week te betalen en de capaciteit om 
onverwachte financiële kosten te dragen de twee items zijn die het vaakst ontbreken 
voor beide leeftijden groepen. Zo’n 25 procent kan zich geen vakantie van een week 
veroorloven, zowel bij ouderen als bij niet-ouderen. Onvermogen om onverwachte 
uitgaven te dekken komt vaker voor bij de bevolking onder de 65 dan boven de 65. 
De percentages van personen met betalingsachterstanden, of die het zich niet kunnen 
veroorloven om het huis warm te houden, regelmatig vlees (of gelijkwaardig) te eten of 
een auto te hebben, liggen tussen 5 en 8 procent voor niet-ouderen, en duidelijk lager 
voor ouderen. Wat basisartikelen als een telefoon en een tv betreft, kan slechts een zeer 
klein deel van de bevolking die niet betalen.

Sectie 3 analyseerde de relatie tussen (ernstige) materiële deprivatie en 
inkomensarmoede. Eerst wordt de evolutie van de deprivatiemaatstaven vergeleken 
met die van het risico op armoede-indicator tussen 2004 en 2018. De resultaten 
toonden aan dat materiële deprivatie en ernstige materiële deprivatie sinds 2005 zijn 
afgenomen voor 65-plussers, terwijl voor de jongere bevolking de daling veel kleiner 
was; of de trend was zelfs stabiel. Verder bleek dat jongeren meer te kampen hebben 
met materiële deprivatie dan ouderen. Omgekeerd leden jongeren in het recente 
verleden minder onder inkomensarmoede, hoewel dit verschil de afgelopen jaren is 
verdwenen. Deze bevindingen lijken erop te wijzen dat inkomen niet de enige factor 
is die materiële deprivatie beïnvloedt.

De relatie tussen materiële deprivatie en inkomensarmoede is nader geanalyseerd. De 
bevindingen kwamen overeen met die van eerder onderzoek. Hoewel er een duidelijk 
verband is tussen inkomen en deprivatie, is de overlap tussen individuen met een risico 
op armoede en degenen in ernstige materiële deprivatie, verre van perfect. Deze matige 
correlatie geldt nog meer voor ouderen dan voor de bevolking onder de 65 jaar. Het 
inkomen volstaat dus niet om het risico op deprivatie te bepalen.

Met behulp van een logistische regressie werd de impact van andere kenmerken 
geschat in Sectie 4. De resultaten voor de jonge groep laten zien dat, hoewel inkomen 
een belangrijke bepalende factor is voor materiële deprivatie, andere kenmerken zoals 
woonstatuut, gezondheid, leeftijd, het aantal kinderen, onderwijs, migratiestatus, 
betaalde arbeid, het financiële kapitaal van het huishouden en de woonregio ook een 
significante impact hebben op deprivatie.

Het woonstatuut en de gezondheid zijn ook zeer belangrijke determinanten van 
deprivatie voor ouderen, terwijl leeftijd, opleiding, financieel kapitaal en regio ook 
een significant effect hebben. Bij controle voor deze variabelen is de impact van het 
gezinsinkomen op de deprivatie onder ouderen minstens zo groot als onder de jongere 
bevolking. De lagere bivariate correlatie tussen inkomen en achterstand bij ouderen 
in vergelijking met jongeren kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan 
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het feit dat ouderen met een laag inkomen veel vaker huiseigenaren zonder hypotheek 
zijn dan jongeren met vergelijkbare inkomens. Eigenwoningbezit blijkt een garantie 
tegen deprivatie voor beide leeftijdsgroepen. De zwakkere associatie tussen inkomen 
en materiële deprivatie bij de 65-plussers in vergelijking met mensen jonger dan 65 
kan ook worden verklaard door het feit dat de 65-plussers met een laag inkomen een 
grotere kans hebben op een slechte gezondheid dan de personen onder 65 jaar met een 
vergelijkbaar inkomen.
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BIJLAGE

TABEL 5: EIGENDOMSSTATUS VOLGENS LEEFTIJDSGROEP, 2018

Eigendomsstatus

% 0-64 65+

Eigenaars zonder hypotheek 19,9 71,5
Eigenaar die hypotheek afbetaalt 51,8 6,2
Huurder 20,5 12,7
Verminderde huur 6,9 7,4
Gratis huur 1,0 2,2
Totaal 100% 100%

Noot: er worden persoonlijke transversale gewichten gebruikt.
Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.

TABEL 6: FREQUENTIETABEL VAN INDIVIDUELE EN HUISHOUDELIJKE KENMERKEN VAN EEN 

DEELSTEEKPROEF GEBRUIKT IN LOGIT-ANALYSE, 2018

 groep < 65 groep 65+

Geslacht  

RPH Man 2,616 1,016

RPH Vrouw 1,438 663

Onderwijsniveau  

Lager middelbaar onderwijs of minder  663 623

Hoger middelbaar onderwijs of gemengd  1,419 566

Hoger onderwijs (1) 1,972 490

Gezondheid   

(Zeer) goede gezondheid (2) 2,801 810

Gezondheid redelijk of gemengd  950 612

(Zeer) slechte gezondheid  303 257

Immigratiestatus  

Immigrant (3) 788 168

Geen immigrant 3,266 1,511

Type huishouden  

Alleenstaande zonder kinderen of anderen 1,100 801

Alleenstaande met kinderen 492 

Koppel zonder kinderen of anderen 766 729

Alleenstaande met kinderen  1,403 

Andere huishoudens 293 149
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(vervolg Tabel 6)

 groep < 65 groep 65+

Gewest  

Brussels hoofdstedelijk gewest 756 199

Vlaanderen 2,038 929

Wallonië 1,260 551

Tewerkstelling  

RPH en partner beiden betaald werk 1,476 

RPH of partner (indien aanwezig) betaald werk 1,606 

RPH en partner (indien aanwezig) geen betaald werk 972 

Werkloosheid  

RPH en/of partner werkloos 367 

Woonstatuut  

Eigenaar zonder hypotheek 830 1,252

Eigenaar met hypotheek 1,825 67

Huurder, marktconforme huur 1,034 237

Huurder, beperkte of geen huur 365 190

Financieel vermogen  

Weinig of geen financiëel vermogen 2,085 749

Enig financiëel vermogen 1,052 415

Aanzienlijk financiëel vermogen 917 515

Bron: EU-SILC 2018 transversale gegevens, de eigen berekeningen van de auteur met behulp van 
STATA.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   549391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   549 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



550

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2019

REFERENTIES

Atkinson, A. B., Guio, A.-C. en Marlier, E., Monitoring social inclusion in Europe, 
Luxemburg, Publications Office of the European Union, 2017, doi: 10.2785/60152.

Atkinson, A. B., Cantillon, B., Marlier, E. en Nolan, B., Social Indicators: The EU and 
Social Inclusion, Oxford University Press, 2002, doi: 10.1093/0199253498.001.0001.

Bárcena-Martín, E., Lacomba, B., Moro-Egido, A. I. en Pérez-Moreno, S., Country 
differences in material deprivation in Europe, Review of Income and Wealth, 60(4), pp. 
802-820, 2014, doi: 10.1111/roiw.12030.

Berthoud, R. en Bryan, M., Income, deprivation and poverty: A longitudinal analysis, 
Journal of Social Policy, 40(1), pp. 135-156, 2011, doi: 10.1017/S0047279410000504.

Boarini, R. en Mira d’Ercole, M., Measures of material deprivation in OECD countries, 
OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 37, 2006, doi: 
10.1787/866767270205.

British Medical Association, Health at a price: Reducing the impact of poverty, A 
briefing from the board of science, 2017, geraadpleegd op: https://www.bma.org.uk/
media/2084/health-at-a-price-2017.pdf.

Cantillon, B. en Buysse, L., De staat van de welvaartsstaat, Leuven, Acco, 2016.

Cantillon, S. en Nolan, B., Are married women more deprived than their husbands?, 
Journal of Social Policy, 27(2), pp. 151-171, 1998, doi: 10.1017/S0047279498005261.

Dewilde, C., Individual and institutional determinants of multidimensional poverty: 
A European comparison, Social Indicators Research, 86(2), pp. 233-256, 2008, doi: 
10.1007/s11205-007-9106-6.

European Commission, EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth, European Commission, 2010, geraadpleegd op: https://eur lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.

European Commission and Social Protection Committee, The 2018 pension adequacy 
report: Current and future income adequacy in old age in the EU (Vol. 1), 2018, doi: 
10.2767/406275.

Eurostat, Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European 
Union 2010, Office for official publications of the European Communities, 2010, 
geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-
EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-32b64ad73ca5.

Figari, F., Cross-national differences in determinants of multiple deprivation in 
Europe, The Journal of Economic Inequality, 10(3), pp. 397-418, 2012, doi: 10.1007/ 
s10888-010-9157-9.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   550391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   550 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



EEN ANALYSE VAN DEPRIVATIE IN BELGIE: VERGELIJKING VAN OUDEREN EN NIET-OUDEREN

551

Frère, J.-M., The population at risk of poverty or social exclusion in 
Belgium: Projection until 2030, Federal Planning Bureau Working 
Paper No. 12-16, 2016, geraadpleegd op: https://www.plan.be/ 
admin/uploaded/201611280930210.WP 161211326 E.pdf.

Fusco, A., Guio, A.-C. en Marlier, E., Income poverty and material deprivation 
in European countries, CEPS/INSTEAD Working Paper No. 2011-04, 2011, 
geraadpleegd op: https://EconPapers.repec.org /RePEc:irs:cepswp:2011-04.

Groffen, D. A., Bosma, H., van den Akker, M., Kempen, G. I. en Van Eijk, J. T. M., 
Material deprivation and health-related dysfunction in older Dutch people: findings 
from the SMILE study, European Journal of Public Health, 18(3), pp. 258-263, 2008, 
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckm119.

Guio, A.-C., What can be learned from deprivation indicators in Europe, paper presented 
at the Indicator Subgroup of the Social Protection Committee, 10 februari 2009, 
2009, geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5845041/
KS-RA-09-007-EN.PDF/6d80bc28-534a-4fae-9783-9983e05ca20a.

Guio, A.-C., Gordon, D. en Marlier, E., Measuring material deprivation in the EU: 
Indicators for the whole population and child-specific indicators, Luxemburg, Publications 
Office of the European Union, 2012, geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3888793/5853037/KS-RA-12-018-EN.PDF.

Guio, A.-C., Gordon, D., Najera, H. en Pomati, M., Revising the EU material 
deprivation variables, Luxemburg, European Union, 2017, geraadpleegd op: https://
ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/8309969/KS-TC-17-002-EN-N.pdf/
da1887c3-a6b1-462e-bafb-e4f0b3fd3ab8.

Halleröd, B., Larsson, D., Gordon, D. en Ritakallio, V.-M., Relative deprivation: A 
comparative analysis of Britain, Finland and Sweden, Journal of European Social Policy, 
16(4), pp. 328-345, 2006, doi: 10.1177/0958928706068272.

Layte, R., Whelan, C. T., Maître, B. en Nolan, B., Explaining levels of deprivation 
in the European Union, Acta Sociologica, 44(2), pp. 105-121, 2001, doi: 10.1177/ 
000169930104400201.

Maître, B., Whelan, C. T. en Layte, R., Understanding the mismatch between income 
poverty and deprivation: A dynamic comparative analysis, European Sociological 
Review, 20(4), pp. 287-302, 2004, doi: 10.1093/esr/jch029.

McKay, S., Measuring material deprivation among older people: Methodological study to 
revise the Family Resources Survey questions, The National Centre for Social Research 
Working Paper No. 54, 2008, geraadpleegd op: https://webarchive.nationalarchives.
gov.uk/20130125094446/ en http://research.dwp.gov.uk/asd/asd5/WP54.pdf.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   551391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   551 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



552

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2019

Muffels, R. en Fouarge, D., The role of European welfare states in explaining resources 
deprivation, Social Indicators Research, 68(3), pp. 299-330, 2004, doi: 10.1023/B: 
SOCI.0000033576.40499.99.

Nolan, B. en Whelan, C.T., Resources, Deprivation, and Poverty, Clarendon Press 
Oxford, 1996.

Nolan, B. en Whelan, C.T., Poverty and Deprivation in Europe, Oxford University 
Press, 2011.

Nolan, B. en Whelan, C., The relationship between income and deprivation: A 
dynamic perspective, Revue Economique, 47(3), pp. 709-717, 1996, doi: 10.3406/
reco.1996.409808.

Perry, B., The mismatch between income measures and direct outcome measures of 
poverty, Social Policy Journal of New Zealand, 19, pp. 101-127, 2002, geraadpleegd 
op: https://www.msd.govt.nz/ documents/about-msd-and-our-work/publications-
resources/journals-and-magazines/social-policy -journal/ spj19/19-pages-101-127.pdf.

Studiecommissie voor de Vergrijzing, Jaarlijks verslag (2018), Studiecommissie voor 
de Vergrijzing, 2018, geraadpleegd op: https://www.hogeraadvanfinancien.be/nl/
publication/jaarlijks-verslag-2018-studiecommissie-voor-de-vergrijzing.

Whelan, C. T., Layte, R. en Maître, B., Persistent deprivation in the European union, 
EPAG Working Paper No. 23, 2001, geraadpleegd op: https://www.esri.ie/system/
files/media/file-uploads/2002-03/OPEA16.pdf.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   552391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   552 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



EEN ANALYSE VAN DEPRIVATIE IN BELGIE: VERGELIJKING VAN OUDEREN EN NIET-OUDEREN

553

INHOUDSTAFEL

EEN ANALYSE VAN DEPRIVATIE IN BELGIE: VERGELIJKING VAN OUDEREN EN NIET-OUDEREN

1. INLEIDING 521

2. MATERIELE DEPRIVATIE BIJ OUDEREN EN JONGEREN 523
2.1. DEFINITIE VAN MATERIELE DEPRIVATIE EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
2.2. ANALYSE VAN ONTBREKENDE ITEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
2.3. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

3. MATERIELE DEPRIVATIE EN INKOMENSARMOEDE 526
3.1. EVOLUTIE VAN MATERIELE DEPRIVATIE EN HET ARMOEDERISICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
3.2. HET VERBAND TUSSEN MATERIELE DEPRIVATIE EN INKOMENSARMOEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

4. DE DETERMINANTEN VAN MATERIELE DEPRIVATIE 532
4.1. RESULTATEN VAN VORIGE STUDIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
4.2. GEGEVENS EN VERKLARENDE VARIABELEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
4.3. HET MODEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
4.4. RESULTATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

5. CONCLUSIES 546

 BIJLAGE 548

 REFERENTIES 550

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   553391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   553 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   554391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   554 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



STUDENT AWARD BTSZ 2019

In deze rubriek worden de artikelen gepubliceerd die 
de laureaten van de Student Award BTSZ 2019 hebben 
opgemaakt op basis van hun bekroonde masterscriptie.

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: NAAR EEN VERALGEMENING 
VAN DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN DE SOCIALE RECHTEN? 557

DE FINANCIELE IMPACT VAN VOEDSELBEDELING OP DE INKOMENSADEQUAATHEID
VAN LEEFLOONTREKKERS IN BELGIE 593

SOCIALE BESCHERMING VAN DAKLOZEN 613

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   555391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   555 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   556391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   556 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



557
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INLEIDING

Niemand wordt geacht door de wet te worden genegeerd. Deze 21ste-eeuwse versie 
van het alom bekende rechtsadagium zou wel eens werkelijkheid kunnen worden. 
Want hoewel veel sociale rechten momenteel alleen worden toegekend aan burgers 
die daarom vragen, zijn wij ervan overtuigd dat een automatische en eenzijdige 
toekenning vaak mogelijk is. Een benadeelde burger zou zich dan kunnen beroepen 
op ons verduisterde adagium tegen de instelling die zich schuldig zou maken aan 
onwetendheid. Sterker nog, de arbeidsrechters zouden systematisch de instellingen 
kunnen veroordelen die geen rekening hebben gehouden met de informatie waarvan 
zij noodzakelijkerwijze kennis hadden bij het onderzoek van een individueel recht. 
Het zou in zekere zin gaan om een omkering van de bewijslast ten gunste van de 
burger. Utopie of realiteit?

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kent zijn ontstaan op 15 januari 
1990, na een lang proces van informatisering van de sociale zekerheid, dat begin 1970 
van start ging. Sinds de oprichting van het netwerk is het volume en de verscheidenheid 
aan informatie die door de leden van het netwerk wordt uitgewisseld alleen maar 
toegenomen. Is het mogelijk om dit instrument proactief te gebruiken om potentiële 
begunstigden van een dienst of een recht te identificeren en desgevallend deze dienst 
of dit recht toe te kennen, zonder te wachten op de vraag? Dit zou een antwoord zijn 
op een politieke beslissing die voor het eerst werd geconcretiseerd in het Handvest 
van de gebruiker van de openbare diensten, goedgekeurd op 4 december 1992: de 
automatische toekenning van bepaalde rechten.1

Dit onderzoek zal in de eerste plaats ingaan op het begrip “niet-gebruik van rechten” 
en zal doorheen de teksten aantonen dat het goed gekend is door de verschillende 
bevoegdheidsniveaus van de federale staat. Vervolgens zullen we proberen te 
onderscheiden wat er is voorzien of voorzien zou kunnen zijn om het terug te 

* Dit artikel werd opgemaakt op basis van de masterscriptie van de auteur die bekroond werd als een van de 
3 laureaten van de BTSZ Student Award masterscriptie 2019.
(1)  Hoofdstuk II, afdeling 2, punt 1, Handvest van de gebruiker van de openbare diensten van 4 december 1992 
(BS 22 januari 1993).
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dringen. We zullen ons daarbij richten op de pistes die de KSZ biedt: enerzijds voor 
de automatische toekenning van afgeleide sociale rechten en anderzijds als basis 
voor de identificatie van gevallen waarin geen gebruik wordt gemaakt van sociale 
grondrechten. Aangezien de KSZ bewezen heeft doeltreffend te zijn in de strijd tegen 
het niet-gebruik van de sociale rechten, zal een laatste hoofdstuk enkele bedenkingen 
bevatten over de mogelijke onderbenutting ervan.

1. TOEGANG TOT RECHTEN

1.1. HET BEGRIP NIET-GEBRUIK

Het Observatoire des non-recours aux droits et services (Observatorium voor het niet-
gebruik van rechten en diensten) in Frankrijk (Odenore) definieert het niet-gebruik 
als een verwijzing naar elke persoon die, om welke reden dan ook, geen prestatie of 
dienst ontvangt waarop hij aanspraak zou kunnen maken.2 Aangezien deze definitie 
van toepassing kan zijn op het volledige openbare aanbod van rechten en diensten, 
beperken we ons in deze lijnen tot het begrip van niet-gebruik van sociale rechten. 
Het niet-gebruik (“non-take-up” in het Engels) is een bekend fenomeen en onderwerp 
van studies en publicaties3 die de oorzaken, de omvang of ook de gevolgen beogen 
te identificeren. In België loopt momenteel een studie die gefinancierd wordt door 
het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het gaat om het project: “TAKE: 
armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door 
huishoudens en bedrijven”.4 Het doel van het project is “de omvang van het probleem 
van het niet-gebruik in kaart te brengen, na te gaan hoe het kan worden uitgelegd en, vooral, 
te bepalen hoe het overheidsbeleid moet worden herzien om het gebruik te maximaliseren”.5

Enkele van de vaak genoemde redenen die tot het niet-gebruik kunnen leiden;

�	de betrokkene is niet op de hoogte (mensen krijgen informatie niet, begrijpen ze 
niet of voelen zich niet betrokken);

�	de aanvraag mislukt (de persoon dient de aanvraag in, die ofwel niet lukt wegens 
administratieve traagheid of overschrijding van de termijnen, ofwel wordt 
opgegeven door de persoon omdat de stappen te complex of de criteria te strikt 
worden);

(2)  Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Odenore: https://odenore.msh-alpes.fr.
(3)  Enkele voorbeelden: Borgetto, M., Chauvière, M., Frotiée, B. en Renard, D., Les débats sur l’accès aux 
droits sociaux entre lutte contre les exclusions et modernisation administrative, Studiedossier nr. 60, Nationaal 
Kinderbijslagfonds en CERSA, 2004; Chauveaud, C., Les ‘baromètres du non-recours’: expérimentation 
d’un dispositif local pour l’accès aux droits, Informations sociales, vol. 4, nr. 178, pp. 63-70, 2013; Mazet, P., 
La non demande de droits : prêtons l’oreille à l’inaudible, La Vie des idées, 1 juni 2010; Van Hootegem, H. en 
De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, Samenleving in politiek, nr. 10,  
december, p. 55-62, 2017; Warin, P., Mieux informer les publics vulnérables pour éviter le non-recours, 
Informations sociales, vol. 4, nr. 178, pp. 52-62, 2013; Warin, P., Qu’est-ce que le non-recours aux droits 
sociaux ?, La Vie des idées, 1 juni 2010.
(4)  Voorstelling van het project: https://www.belspo.be/belspo/fedra/lprog.asp?l=nl
(5)  Website van het project: https://takeproject.wordpress.com.
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�	de aanvraag wordt niet ingediend (de persoon dient de aanvraag niet in, uit angst 
voor de instelling, uit vrees voor stigmatisering, uit trots of uit verlangen naar 
autonomie);

�	het recht wordt niet aangeboden (een persoon krijgt geen recht aangeboden omdat 
hij door een tussenkomende partij op het terrein ongeschikt wordt geacht, omdat 
de budgetten uitgeput zijn of omdat hij het recht niet kent).

Het Belgische beleid, dat zich al dan niet bewust is van de gevaren waartoe niet-
gebruik zou kunnen leiden, heeft zich al lang en zonder dat het noodzakelijk genoemd 
werd, geïnteresseerd voor het fenomeen. Misschien had het wel een van de oorzaken 
geïdentificeerd voordat het het niet-gebruik zelf identificeerde. Want zou het streven 
naar administratieve vereenvoudiging en harmonisatie van de wetgevingen van de 
sociale zekerheid die hebben geleid tot de informatisering van de sociale zekerheid en 
de oprichting van de KSZ geen deel uitmaken van de remedie voor het niet-gebruik? 
Dat zouden we in ieder geval kunnen denken bij het lezen van bepaalde teksten. We 
zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen met het regeerakkoord van de 47ste legislatuur 
waarin het oprichtingsprincipe van de KSZ werd vastgelegd. De eerste titel van het 
hoofdstuk “sociale zekerheid en bestaanszekerheid” is gewijd aan de “bescherming van 
de sociale zekerheid”. Er wordt naar verwezen als volgt: “De vrijwaring van de sociale 
zekerheid is een prioritaire doelstelling voor de regering. Zulke vrijwaring veronderstelt: 
het handhaven op een behoorlijk niveau van de sociale uitkeringen en vergoedingen voor 
alle gerechtigden; het verbeteren van de toegankelijkheid van de sociale zekerheid door een 
vereenvoudiging van de wetgeving en de reglementering. […] De vereenvoudiging van de 
sociale zekerheidswetgeving alsook het vergroten van de doorzichtigheid van de werking en 
van de structuren van de verschillende stelsels vormen onmiskenbaar een dwingende opdracht 
voor de komende jaren”6. Terwijl het behoud van een behoorlijk niveau van uitkeringen 
en vergoedingen voor alle begunstigden en de verbetering van de toegang tot de sociale 
zekerheid door een vereenvoudiging van de wet- en regelgeving al centraal stonden in 
de bezorgdheid van de overheid in 1988, blijven ze dat in 1992. Het regeerakkoord van 
de volgende legislatuur blijft immers niet achter en bevat een reëel actieprogramma. 
Het voorziet dat de waarborg van een meer solidaire maatschappij onder meer staat 
voor “een vereenvoudiging van de socialezekerheidswetgeving en een grotere doorzichtigheid 
van de werking en structuren van de stelsels; de verbetering van de werking van de sociale 
administraties en van de parastatalen, om een tijdige, correcte en doorlopende betaling, 
alsook een betere dienstverlening aan de burger te waarborgen”7. Ditzelfde programma 
omvat een titel IV, gewijd aan “politieke en bestuurlijke vernieuwing”.8 Daarin 
staat: “Het urgentieprogramma inzake maatschappelijke vernieuwing vereist en is enkel 
geloofwaardig mits een aangepaste werkstijl voor de politieke en bestuurlijke overheden. 
[…] Efficiënte en gemotiveerde openbare diensten De regering zal alles in het werk stellen 
om de vertrouwensrelatie tussen de burgers en de openbare diensten te verbeteren”9.

(6)  Regeerakkoord van de 47ste legislatuur (1988-1991), voorgesteld aan de Kamer op 10 mei 1988, pp. 44-45.
(7)  Regeerakkoord van de 48ste legislatuur (1991-1995), voorgesteld aan de Kamer op 9 maart 1992, p. 12.
(8)  Ibid., p. 13.
(9)  Ibid., pp. 13-14.
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Deze uittreksels uit de regeerakkoorden lijken geen kennis te hebben van zovele 
remedies tegen het niet-gebruik, en ze zijn niet de enige! Regeerakkoorden die aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers zijn voorgesteld10 in 1999 en 2003 gaan eveneens 
in dezelfde richting door te verduidelijken dat: “Met het oog op een betere dienstverlening 
aan de hulpbehoevenden en ter bevordering van de administratieve vereenvoudiging, zal de 
regering bijdragen tot een meer efficiënte werking van de OCMW’s11, door o.m. een snellere 
uitbetaling van de Staatstoelagen te waarborgen en de aansluiting van de OCMW’s bij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”12.

Hoe valt het te verklaren dat een probleem als het niet-gebruik, dat toch bekend is, 
geïdentificeerd is en, zoals we zojuist hebben gezien, duidelijk in het middelpunt van 
alle politieke aandacht staat in de loop van de opeenvolgende jaren en zittingsperiodes, 
nog niet is bedwongen bij het schrijven van deze regels?

Het regeerakkoord van de 48ste legislatuur is essentieel. Naast de opsomming van de 
te onderzoeken pistes stelt het voor de eerste keer een instrument ter bestrijding van 
het niet-gebruik voor: de automatische toekenning van rechten voor: “Een concreet 
actieplan. Om deze wil tot verandering een eerste concrete vorm te geven, zal de regering 
prioritair aandacht besteden aan de volgende punten: elke gebruiker van openbare diensten 
heeft rechten en plichten ten aanzien van deze diensten. De regering zal een Handvest van 
de gebruiker van de openbare diensten opstellen waarin bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan de automatische toekenning van wettelijk vastgelegde rechten”13.

1.2. HET PRINCIPE VAN DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN RECHTEN

Het principe van de automatische toekenning van rechten, dat al in de legislatuur 
1991-1995 werd aangekondigd, werd uiteraard in verschillende teksten “overgenomen” 
alvorens in de praktijk te worden gebracht. Eerst en vooral in het Handvest van de 
gebruiker, waar het in deze legislatuur net over gaat. Eerst zal dus worden onderzocht 
hoe dit principe werd behandeld in de federale regeerakkoorden en de federale 
armoedebestrijdingsplannen. Vervolgens bekijken we in welke mate dit regionaal werd 
aangepakt.

1.2.1. In federale teksten

Het is het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten dat vanaf 1992 voor 
het eerst het principe van de automatische toekenning van rechten concretiseerde. 
Bovendien heeft het dit principe van automatische toekenning op uiterst heldere wijze 
als remedie aangeduid om het niet-gebruik te overwinnen. Het wijst er met name op 
dat “Ondanks talrijke initiatieven om de dienstverlening te verbeteren, blijft een deel van 
de bevolking van allerlei rechten uitgesloten. Sociale voordelen bereiken de rechthebbenden 
niet altijd, omdat zij niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan of niet weten hoe 

(10)  Regeerakkoord van de 50ste legislatuur (1999-2003), De weg naar de twintigste eeuw, voorgesteld aan 
de Kamer op 14 juli 1999, p. 32.
(11)  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s).
(12)  Regeerakkoord van de 51ste legislatuur (2003-2007), Een creatief en solidair België. Adem voor het land, 
voorgesteld aan de Kamer op 14 juli 2003, p. 39.
(13)  Regeerakkoord van de 48ste legislatuur (1991-1995), voorgesteld aan de Kamer op 9 maart 1992, p. 15.
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de voordelen aan te vragen. Een verruiming van het systeem dat ambtshalve voordelen 
toekent is noodzakelijk. Ook de doorverwijzing naar de bevoegde dienst is onontbeerlijk. In 
toepassing van de wet van de veranderlijkheid, moeten de openbare diensten zich inspannen 
om een dienst te leveren die zowel aangepast is aan de behoeften van de gebruikers als aan 
de beschikbare middelen en technieken. Zonder het gelijkheidsprincipe te schenden, zal 
gepoogd worden de dienstverlening zodanig bij te sturen dat eenieder ontvangt waar hij 
recht op heeft. Een degelijke dienstverlening betekent ook dat er rekening wordt gehouden 
met de eigenheden van de verschillende gebruikers; dat de beslissingen die hen betreffen 
hen worden meegedeeld met de feitelijke en juridische elementen waarop ze steunen en dat 
deze beslissingen worden herzien wanneer nieuwe elementen opduiken”. In het Handvest 
wordt voorts, wat de automatische toekenning van bepaalde rechten betreft, vermeld 
dat “De openbare diensten zullen op eigen initiatief bepaalde voordelen aanbieden aan de 
gebruikers, zonder dat deze zware inspanningen moeten leveren om te kunnen genieten 
van de voordelen waarop ze recht hebben. Dit aanbod zal, binnen de wettelijk bepaalde 
grenzen en gevallen, stelselmatig gebeuren wanneer het objectieve rechten betreft, dit zijn 
rechten die rechtstreeks uit de wet voortvloeien”.14

Het Handvest van de sociaal verzekerde waarnaar wordt verwezen in het regeerakkoord 
van de 49ste legislatuur (1995-1999), werd opgericht door de wet van 11 april 199515 
die bepaalt dat “de sociale prestaties worden toegekend, hetzij ambtshalve telkens wanneer 
dit materieel mogelijk is, hetzij op schriftelijk verzoek. De Koning bepaalt wat onder 
“materieel mogelijk” moet worden verstaan.’”16

In 1999 vermeldt de eerste omzendbrief - waarin de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) worden uitgenodigd om zich aan te sluiten op 
het netwerk van de KSZ - het voordeel dat deze verbinding biedt, met name dat de 
sociaal verzekerde niet meer moet worden gestoord om gegevens te verzamelen en de 
rechten automatisch kunnen bepaald worden.17

Tien jaar later zal de KSZ duidelijk worden aangeduid als instrument voor 
automatische toekenning van rechten. Haar opdracht om een gemeenschappelijke 
visie uit te werken op het vlak van e-government in de sociale sector, zoals bepaald in 
de derde bestuursovereenkomst die haar bindt aan de Belgische staat, wordt immers 
als volgt aangevuld: “[…] in de mate van het mogelijke, een automatische toekenning van 
rechten, en een efficiënte en effectieve fraudebestrijding en -vermijding”18.

(14)  Handvest van de gebruiker van de openbare diensten van 4 december 1992 (BS 22 januari 1993).
(15)  Wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde (BS 6 september 1995).
(16)  Artikel 8, Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde (BS 6 
september 1995).
(17)  Omzendbrief van 1 juni 1999 betreffende de toetreding van de OCMW’s tot het netwerk van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, p. 6.
(18)  Artikel 1, 10°, Bestuursovereenkomst gehecht aan het koninklijk besluit van 22 december 2009 
houdende goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
(BS 21 mei 2010).
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Tot slot zal de automatische toekenning van rechten officieel in het derde federale 
armoedebestrijdingsplan gedefinieerd worden als een instrument ter bestrijding 
van niet-gebruik. In dit Plan staat onder meer: “Het takenpakket van de federale 
overheidsdiensten is hoofdzakelijk gericht op dienstverlening naar de burger. 
Toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en de snelheid van dienstverlening zijn hierbij 
cruciaal. Heel wat overheidsdiensten hebben de voorbije jaren al belangrijke inspanningen 
geleverd om de burger de toegang te garanderen tot diverse essentiële sociale diensten waarop 
ze recht hebben. De tijd waarbij de burger nog zelf papieren attesten, die eerst per post naar 
hem verstuurd werden, diende over te maken aan de betrokken dienst ligt gelukkig voor 
een groot stuk achter ons. Ondanks die vele inspanningen blijft het echter noodzakelijk om 
hier verder op in te zetten. De non take-up van rechten, het niet opnemen van een sociaal 
recht zoals bijvoorbeeld een sociale uitkering of een verlaagd tarief, is een nog altijd vaak 
voorkomend verschijnsel en dan in het bijzonder bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
(ouderen, alleenstaanden, allochtonen, laaggeschoolden, ...). Vanzelfsprekend resulteert een 
automatische rechtentoekenning ook in een snellere dossierbehandeling en een beperktere 
administratieve belasting, waardoor de betrokken dienstverleners en instanties meer tijd 
ter beschikking kunnen stellen om een kwalitatieve dienstverlening aan de betrokkenen te 
waarborgen en deze eventueel te verbeteren”19.

1.2.2. In de teksten van het Waalse Gewest

In de beleidsverklaring van het Waalse Gewest voor 2014-2019 wordt de automatische 
toekenning van sociale rechten in de armoedebestrijding als volgt vermeld: “Op het 
vlak van armoede zal de regering aandacht hebben voor: de automatische opening van 
sociale rechten versnellen voor de personen die voldoen aan de voorwaarden om ervan te 
genieten (in de eerste plaats jongeren en ouderen)”20.

De gewestelijke beleidsverklaring die voortvloeit uit de herschikking van de Waalse 
regering in 2017 plaatst de automatische toekenning van rechten als een centrale 
uitdaging bij de organisatie van de besturen en benadrukt de noodzaak van 
transversaliteit in de strijd tegen armoede als volgt: “Het doeltreffendste beleid om 
armoede te bestrijden is in de eerste plaats iedereen toegang te geven tot werk, huisvesting en 
gezondheidszorg van hoge kwaliteit. De armoedebestrijdingsdynamiek zal worden versterkt 
door een transversale visie te creëren en de wederzijdse verrijking tussen de actoren op 
het terrein en de Waalse besturen te versterken. Een pilootproject van facilitators voor de 
preventie van sociale ongelijkheid zal bijdragen tot deze versterking van de dynamiek. De 
automatische toegang tot de bestaande rechten zal centraal staan in de organisatie van de 
betrokken besturen”21.

Net als zijn federale tegenhanger kiest het jongste Waalse Plan ter bestrijding van 
armoede van zijn kant ook de automatische toekenning van rechten als middel om 
het niet-gebruik te bestrijden: “Toegang tot rechten: personen die in een onzekere situatie 
verkeren of dreigen te verkeren, zijn vaak niet op de hoogte van de diensten die zij ter 
beschikking hebben en van de stappen die zij bij verschillende diensten kunnen ondernemen 
om er toegang toe te krijgen. Naast de thematische maatregelen wil de regering de toegang tot 

(19)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 20 juli 2016, pp. 11-12.
(20)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 50 (eigen vertaling).
(21)  Déclaration de Politique Régionale du 25 juillet 2017, La Wallonie plus forte, p. 16 (eigen vertaling).
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de openbare diensten optimaliseren voor personen die in armoede leven of die het risico lopen 
in armoede te verkeren en zodoende bijdragen tot de doeltreffendheid van de grondrechten. 
Bepaalde Waalse afgeleide rechten automatiseren: afgeleide rechten zijn rechten die aan een 
persoon worden toegekend afhankelijk van het bijzondere statuut dat hij op een bepaald 
ogenblik geniet. Om een recht te laten gelden, moet de gebruiker tegenwoordig vaak 
tegelijkertijd met de aanvraag de bewijsstukken voorleggen die zijn situatie aantonen. Voor 
mensen die in een onzekere situatie verkeren, blijkt het echter vaak meer dan complex om 
deze mechanismen te begrijpen en de nodige stappen te ondernemen. Om deze situatie te 
verhelpen en met de hulp van het agentschap e-WBS, wil de regering de begunstigden van 
gewestelijke verlaagde tarieven garanderen dat ze automatisch bepaalde rechten genieten die 
voortvloeien uit hun situatie – dus zonder daarvoor een aanvraag te doen […]”22.

Tot slot verduidelijkt de laatste gewestelijke beleidsverklaring dat de regering onder 
meer “de automatisering van de rechten zal moeten verbeteren via nauwere samenwerking 
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”23.

1.2.3. In de teksten van het Vlaamse Gewest

In het akkoord van de Vlaamse Regering van 2014-2019 is er sprake van 
stigmatisering te vermijden en de automatische toekenning van rechten als volgt 
te concretiseren: “Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin schakelt zich 
in in het horizontaalarmoedebeleid. De toegankelijkheid van de dienstverlening is een 
kernbegrip. Personen in armoede moeten makkelijk en zonder vrees voor stigmatisering 
hun weg vinden naar en binnen de voorzieningen die er zijn om hen te ondersteunen. We 
zetten in op de kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van kinderopvang. Dit is vooral 
belangrijk voor (één)oudergezinnen met een armoedeproblematiek.. […] Het doel […] 
moet zijn dat mensen opnieuw zelfredzaam worden. We zorgen voor een sociale toeslag in 
de kinderbijslag voor kinderen die in gezinnen leven met een laag inkomen. Daarnaast 
maken we werk van de automatische toekenning van rechten”24.

Ook in het laatste Vlaams Actieplan Armoedebestrijding komen proactiviteit en 
automatische toekenning aan bod. Naast het feit dat het over de toegankelijkheid 
van de diensten gaat, kan men er onder meer ook lezen dat “De Vlaamse Regering 
wil ook voorzien in een laagdrempelige, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Onder dienstverlening wordt ook de mogelijkheid tot het opnemen van verschillende 
rechten verstaan. De Vlaamse Regering wil hierbij maximaal inzetten op het 
automatisch toekennen van rechten. Indien dit niet mogelijk is, zal er gewerkt worden 
rond administratieve vereenvoudiging en het proactief handelen, zoals bijvoorbeeld het 
informeren van gerechtigden”25.

Ditzelfde Vlaamse Plan ter bestrijding van de armoede zet niet alleen aan tot 
proactiviteit, maar zet, zoals zijn Waalse tegenhanger doet, ook in op de automatische 

(22)  Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2017-2019, 8 maart 2018, p. 
43; eWBS is de dienst administratieve vereenvoudiging en digitale administratie van Wallonië en de Federatie 
Wallonië-Brussel (eigen vertaling).
(23)  Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, p. 48 (eigen vertaling).
(24)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, p. 123.
(25)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 8.
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toekenning van rechten als middel om het niet-gebruik te bestrijden. Het stelt als volgt: 
“Vaak zijn het de zwaksten, de mensen die er het meest nood aan hebben, die daardoor 
niet alle bestaande hulp ontvangen. Ze komen dan in een situatie van onderbescherming 
terecht. Onderbescherming gaat niet enkel om het niet-gebruik van financiële sociale 
tegemoetkomingen, maar om het gehele publieke aanbod van rechten en diensten. 
Aangezien het ongerechtvaardigde ongelijkheden tussen burgers in onze samenleving 
creëert, is het belangrijk hier op in te zetten en mensen te helpen om hun sociale rechten 
maximaal te realiseren. Binnen het proactief handelen worden twee sporen bewandeld, 
namelijk het automatisch toekennen van rechten waar mogelijk en het proactief informeren 
van potentiële gerechtigden. Hierbij zullen we bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare 
risicogroepen”26.

Tot slot verwijst het laatste Vlaamse regeerakkoord naar de automatische toekenning 
van rechten als instrument ter bestrijding van het niet-gebruik: “Er bestaat vandaag 
een groot aantal sociale tegemoetkomingen en voordelen op lokaal en Vlaams niveau. 
Maar deze voordelen zijn vaak niet gekend, de aanvraagprocedures te complex of de 
aanvraagformulieren moeilijk leesbaar. Daarom zetten we in op een helder taalgebruik, 
een duidelijke informatiestroom, proactieve informering, administratieve vereenvoudiging 
en automatische rechtentoekenning waar mogelijk in de strijd tegen onderbescherming”27.

1.3. CONCRETE VOORBEELDEN VAN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN RECHTEN

Niet alleen het principe van de automatische toekenning van rechten is in de teksten 
terug te vinden, ook worden er regelmatig voorbeelden van praktische toepassing in 
opgesomd.

1.3.1. In federale teksten

Reeds in 1992 geeft het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten concrete 
voorbeelden van automatische toekenningen van rechten zoals “Het principe van de 
automatische toekenning van toelagen ligt ten grondslag aan de wet van 10 april 1991 tot 
veralgemening van het onderzoek van ambtswege voor de toekenning van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden (Belgisch Staatsblad van 22 mei 1991, erratum Belgisch 
Staatsblad van 11 juli 1991). Hetzelfde principe was eveneens geregeld in de wet van 20 
juli 1990 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1990) i.v.m. de premies op het installeren 
van catalysatoren. Iedereen die zich een voertuig aanschafte waarin hij een catalysator 
wilde aanbrengen, ontving zonder bijkomende formaliteiten een premie. Elk bestuur zal 
voor midden 1993 onderzoeken op welke reglementeringen hetzelfde principe kan worden 
toegepast en hierover aan de Minister van Ambtenarenzaken concrete voorstellen doen”28.

Tussen deze eerste voorbeelden en het eerste federale armoedebestrijdingsplan, dat 
dateert van 2008, vonden we geen praktische voorbeelden in de teksten. De in dit 
plan vermelde gevallen lijken echter minder verouderd en vooral socialer dan de 
automatische toekenning van premies voor katalysatoren. Zo wordt onder de titel 
“Doelstelling 6” vermeld: “Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn. Het 

(26)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 43.
(27)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024, p. 89.
(28)  Handvest van de gebruiker van de openbare diensten van 4 december 1992 (BS 22 januari 1993).
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publiek dat voor het OMNIO-statuut29 in aanmerking komt, informeren over de voordelen 
(kortingen) voor het vervoer met de NMBS en deze voordelen op termijn automatisch 
toegankelijk maken voor de begunstigden. De toekenning van het automatische sociaal 
tarief voor telefoondiensten optimaliseren”30.

In 2010, in het regeerakkoord van de 53ste legislatuur is er o.a. opnieuw sprake van 
NMBS-tarieven. Dat doet vermoeden dat twee jaar niet voldoende waren om deze te 
automatiseren, want er staat dat de regering zich engageert om “overal waar mogelijk 
de automatische opening van sociale rechten van het type “sociaal tarief ” voor personen 
die aan de voorwaarden voldoen (onder meer energie, water, communicatie, NMBS) te 
versnellen. Zij zal de uitwisseling van informatie ter zake aanmoedigen en voldoende 
communiceren over de sociale rechten toegekend aan de begunstigden”31.

In 2012 spreekt het tweede federale armoedebestrijdingsplan over vereenvoudiging 
en vervolgens de automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming. Zo 
lezen we onder Actie 78 dat “De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zal, met 
de steun van de bevoegde Minister voor Administratieve Vereenvoudiging, toezien op de 
uitvoering van de bepalingen van de Programmawet van 29 maart 2012 in verband met 
de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. De toekenning van de verhoogde 
tegemoetkoming zal eenvoudiger en sneller worden voor alle personen die er mogelijk van 
kunnen genieten. Dit zou ertoe leiden dat de verhoogde tegemoetkoming eenvoudiger en 
gemakkelijker toegankelijk wordt, waardoor de verzekerbaarheid van mensen in armoede 
aanzienlijk zal verbeteren. Op 6 april 2012 werd de wettelijke basis voor de hervorming van 
het OMNIO-statuut en de verhoogde tegemoetkoming gepubliceerd (Programmawet 1). Er 
zal een Koninklijk Besluit opgesteld worden om deze wet uit te voeren. De hervorming 
beoogt een vereenvoudiging van de toekenningsvoorwaarden en een meer automatische 
toekenning van het statuut”32.

Datzelfde Plan herneemt en vervolledigt enigszins de zesde strategische doelstelling van 
het eerste federale plan, waarin, naar het voorbeeld van het regeerakkoord van 2010, 
de automatische toekenning van het sociaal tarief inzake energie, water, communicatie 
en transport wordt opgenomen, waarbij de wil wordt bevestigd om het niet-gebruik 
te bestrijden. Zo leest men onder strategische doelstelling nummer 6 van dit plan: 
“De overheidsdiensten toegankelijk maken voor alle burgers houdt dus in dat de meest 
kwetsbare burgers worden geïdentificeerd en dat de rechten waar zij aanspraak op kunnen 
maken automatisch worden toegekend. De regering wil, overal waar dat kan, de rechten 
van het type sociaal tarief (onder meer voor energie, water, communicatie, NMBS) sneller 
automatisch toekennen aan personen die voldoen aan de voorziene voorwaarden. Ze zal 
de uitwisseling van informatie hierover aanmoedigen en voldoende communiceren over 
de sociale rechten. Een maatregel, hoe goed ze ook is, kan pas doeltreffend zijn wanneer 
ze haar doelgroep bereikt. Dat gebeurt door ofwel de doelgroep te informeren, ofwel de 

(29)  Het OMNIO-statuut is bedoeld voor personen en gezinnen in precaire financiële situaties en geeft 
recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.
(30)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 4 juli 2008, p. 11.
(31)  Regeerakkoord van de 53ste legislatuur (2010-2014), voorgesteld aan de Kamer op 7 december 2011, p. 158.
(32)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 14 september 2012, p. 41.
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toekenning automatisch te maken, ofwel de diensten die in contact komen met de burgers 
doeltreffender te maken. Het ideale is om die drie pistes te combineren”33.

In het laatste regeerakkoord wordt dan weer ingegaan op de automatische toekenning 
van diverse sociale tarieven, wat doet vermoeden dat wensen die zes jaar eerder 
werden geuit nog niet konden worden gerealiseerd: “Sociale tarieven. De bestaande 
sociale tarieven in het kader van energie, telecom en mobiliteit zullen worden geëvalueerd 
met oog op een verbetering. Waar mogelijk zullen de sociale tarieven automatisch worden 
toegekend”34.

Tot slot is er nog steeds sprake van een automatische toekenning van sociale tarieven 
in het laatste federale armoedebestrijdingsplan, het bewijs dat dit project in 2016 nog 
geen vaste vorm heeft aangenomen. Zo leest men bij actie nummer 11, dat “De minister 
van Energie, de minister van Economie en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding 
zullen er in 2017 en 2018 voor zorgen dat de sociale tarieven, waar mogelijk, automatisch 
toegekend kunnen worden. In dit kader werd door de Kruispuntbank sociale zekerheid 
inmiddels gewerkt aan de uitbouw van een bufferdatabank”35.

1.3.2. In de teksten van het Waalse Gewest

Aangezien het Waalse Gewest na de zesde staatshervorming, van toepassing op  
1 juli 2014, de bevoegdheid voor de kinderbijslag heeft “geërfd”, is het logisch dat 
de Gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 deze materie behandelt, waarvoor ze 
een automatisering overweegt. Zo leest men er onder de titel “Kinderbijslag” dat “in 
eerste instantie de regering het systeem dus niet wil wijzigen om geen complexiteit toe te 
voegen aan de overdracht. Om het leven van de gezinnen te vergemakkelijken, zal zij er 
echter voor zorgen dat de kinderbijslag automatisch wordt toegekend aan jongeren van 
18 jaar en ouder die studies volgen, in samenwerking met de Federatie Wallonië-Brussel. 
De Regering zal erop toezien dat een zo groot mogelijke convergentie bestaat tussen het 
gevoerde beleid en de bedragen van de uitkeringen die in Wallonië en Brussel worden 
betaald, dat, waar mogelijk, dezelfde uitkeringsfondsen die verantwoordelijk zijn voor de 
betaling van de Waalse en Brusselse gezinnen, worden erkend, en dat automatische processen 
worden ingevoerd voor de overdracht van gegevens zodat de burgers geen administratieve 
moeilijkheden ondervinden bij een verhuis van het ene gewest naar het andere”36.

Na de regeringswijziging in 2017 stelt een nieuwe gewestelijke beleidsverklaring 
een automatische vermindering van de onroerende voorheffing voor in de volgende 
vorm: “Over het algemeen zal op vlak van woningfiscaliteit het tarief van 15% vanaf 
de derde woning afgeschaft worden vanwege het contraproductieve effect. In de nieuwe 
wijken zal een tijdelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing worden ingevoerd. De 
vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinnen met kinderen ten laste wordt 
automatisch doorgevoerd”37.

(33)  Ibid., p. 45.
(34)  Regeerakkoord van de 54ste legislatuur (2014-2019), voorgesteld aan de Kamer op 14 oktober 2014, p. 64.
(35)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 20 juli 2016, pp. 1-12.
(36)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 43 (eigen vertaling).
(37)  Déclaration de Politique Régionale du 25 juillet 2017, La Wallonie plus forte, p. 20 (eigen vertaling).
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Tot slot, om het onderzoek van de Waalse teksten in schoonheid af te sluiten, vermeldt 
het laatste Waalse armoedebestrijdingsplan, dat eveneens werd ingevoerd na de 
herziening die de regering in 2017 heeft ondergaan, opnieuw sociale tarieven inzake 
energie en openbaar vervoer. Het sluit zich trouwens aan bij zijn federale ‘neef ’ van 2012 
door te kiezen voor de automatische toekenning als remedie tegen het niet-gebruik. 
Zo kan men in de paragraaf over de automatisering van bepaalde afgeleide Waalse 
rechten lezen dat “afgeleide rechten zijn rechten die aan een persoon worden toegekend op 
grond van zijn bijzondere status op een bepaald ogenblik. Om een recht te laten gelden, 
moet de gebruiker dit tegenwoordig vaak tegelijkertijd aanvragen en de bewijsstukken 
voorleggen die zijn situatie aantonen. Voor mensen die in een onzekere situatie verkeren, 
blijkt het echter vaak meer dan complex om deze mechanismen te begrijpen en de nodige 
stappen te ondernemen. Om deze situatie te verhelpen, en met de hulp van het agentschap 
e-WBS, wil de regering de begunstigden van gewestelijke verlaagde tarieven garanderen 
dat ze automatisch – dus zonder daarvoor een aanvraag te doen – bepaalde rechten zullen 
genieten die voortvloeien uit hun situatie voor: het verkrijgen van het sociaal tarief voor 
energie; de toekenning van de toeslagen op de kinderbijslag voor gezinnen met een laag 
inkomen; het BIM-statuut38 en het statuut “grote gezinnen” voor TEC; de afgeleide rechten 
van personen in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling”39.

1.3.3. In de teksten van het Vlaamse Gewest

Concrete voorbeelden van automatische toekenningen die men tegenkomt in de 
Vlaamse teksten, zijn: “We maken de UiTpas beschikbaar in heel Vlaanderen, zodat 
we de veelheid aan kortings-, voordeel-, klanten- en kansenpassen terugbrengen tot één 
geautomatiseerd systeem. Mensen in armoede kunnen zo op een niet-stigmatiserende 
manier participeren”40. De UiTPAS is de naam van een systeem dat werd gelanceerd 
door CultuurNet Vlaanderen en gericht is op een vrijetijdspaspoort dat de functie 
heeft van een spaar- en voordeelkaart.41

In het laatste Vlaams Actieplan Armoedebestrijding worden nog de studietoelagen, de 
kinderbijslagen of een bijstandsuitkering voor personen met een handicap aangehaald.

Tot slot is het belangrijk om de nadruk te leggen op een Vlaams initiatief, vermeld in 
het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, dat, ook al gaat het niet om 
een automatische toekenning, ons een prachtig instrument lijkt tegen niet-gebruik. 
Het gaat om de website https://www.rechtenverkenner.be: “De rechtenverkenner geeft 
een online (www.rechtenverkenner.be) overzicht van sociale rechten: premies en andere 
voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, ... voor kwetsbare 
groepen en door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale 
overheid”42.

(38)  BIM: bénéficiaire d’intervention majorée (begunstigde verhoogde tegemoetkoming).
(39)  Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2017-2019, 8 maart 2018,  
p. 43 (eigen vertaling).
(40)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, p. 132.
(41) Bron: https://datanews.levif.be/ict/actualite/un-nouveau-passeport-des-loisirs-flamand/article-
normal-284231.html.
(42)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, p. 47.
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2. CASESTUDIES 

2.1. HET PROJECT GEHARMONISEERDE SOCIALE STATUTEN (GSS)

Het GSS-project, dat in 2015 van start ging, volgt op het oudere L609-project en is 
de huidige dienst die door de KSZ wordt aangeboden aan instellingen of instanties die 
automatisch afgeleide rechten willen toekennen. Het begrip afgeleid recht moet dus 
in de eerste plaats als volgt worden verduidelijkt: “Een afgeleid recht (ook aanvullend 
recht genoemd) is een recht op één of ander voordeel binnen of buiten de sociale zekerheid 
dat een natuurlijke persoon (of zijn rechthebbenden) kan (kunnen) genieten omwille van 
het socialezekerheidsstatuut van die natuurlijke persoon (of van zijn rechthebbenden)”43.

Het GSS-project, door de regering toevertrouwd aan de KSZ en vermeld in het laatste 
federale armoedebestrijdingsplan onder de uitdrukking “bufferdatabank”44, kadert 
in de strijd tegen het niet-gebruik van rechten, aangezien “de overheid wil vermijden 
dat de burgers in het algemeen en de personen in een precaire situatie in het bijzonder 
door gebrek aan informatie hun rechten niet zouden laten gelden. De bedoeling is dat 
de betrokkenen het voordeel kunnen genieten zonder dat er administratieve formaliteiten 
moeten worden vervuld”45.

Bij dit project bevraagt de KSZ niet meer een instelling op verzoek van een andere. De 
KSZ, die afwijkt van het principe van haar ontwerp, verzamelt hier de sociale statuten van 
bepaalde identificatienummers van de sociale zekerheid (INSZ-identificatienummers) en 
slaat ze op in haar installaties. Het is dus een “bufferdatabank” die nu persoonsgegevens 
bevat. Dit principe werd uiteraard onderworpen aan de toelating van het Comité voor 
Informatiebeveiliging tijdens zijn zitting van 2 februari 2016.46

In feite sluit een instantie voor de toekenning van afgeleide rechten een contract af met 
de KSZ die, na zich te hebben vergewist van het doel van de aanvraag, aan de instantie de 
INSZ meedeelt die overeenstemmen met de gevraagde sociale statuten, opgeslagen in haar 
bufferdatabank. Heel wat toepassingen zijn dus mogelijk: voorkeurtarieven (water, energie, 
openbaar vervoer, crèches, kinderdagverblijven, stages of socio-culturele activiteiten, …), 
financiële of materiële steun (sportcheques, verwarmingstoelage, gratis vuilniszakken, …), 
kortingen of vrijstellingen van belastingen (behandeling van afvalwater, milieu, verwijdering 
van huishoudelijk afval, onderhoud van rioleringen, …). We verwijzen de lezers die graag 
een volledig overzicht hebben naar de bespreking vermeld aan het einde van de vorige 
paragraaf en die beschikbaar is op de site van de KSZ.47

(43) https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/project-geharmoniseerde-sociale-
statuten-afgeleide-rechten-gss.
(44)  Zie laatste concrete voorbeeld van automatische toekenning van rechten dat in federale teksten wordt 
onderzocht.
(45) https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/project-geharmoniseerde-sociale-
statuten-afgeleide-rechten-gss.
(46)  Bespreking nr. 16/008 van 2 februari 2016, gewijzigd op 7 juni 2016, 4 april 2017, 4 juli 2017, 
3 oktober 2017, 3 april 2018, 6 november 2018 en 5 maart 2019 betreffende de oprichting van een 
“bufferdatabank” bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met het oog op de automatische toekenning 
van bijkomende rechten of het verstrekken van informatie hierover.
(47) https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/beraadslaging/16_008_
n133.pdf.
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TABEL 1: OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE SOCIALE STATUSSEN OPGESLAGEN IN DE BUFFERDATABANK48

Instelling Sociaal statuut Beschrijving

OCMW RIS_LL Leefloon (LL)

OCMW AF_Eq_LL Equivalent leefloon

DGPH PA_VZ Vermindering zelfredzaamheid

DGPH RCG_VV Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder

DGPH P1-4 Pijler 1 – 4 punten

DGPH P1-6 Pijler 1 – 6 punten

DGPH TP-6 Totaal aantal punten van de 3 pijlers: 6 en meer

DGPH MI50_OL50 50% onderste ledematen

DGPH PDB_VBL Verlamming van de bovenste ledematen

DGPH ADB_ABL Amputatie bovenste ledematen

DGPH CC_VB Volledige blindheid

DGPH ARR_IVT Inkomensvervangende tegemoetkoming

DGPH AI_IT Integratietegemoetkoming

DGPH AAPA_THAB Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

FPD** GRAPA_IGO Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

FPD RG_GI Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

NIC*** BIM_BVT Begunstigde van verhoogde tegemoetkoming

VSB**** AAPA_THAB Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Kind en Gezin P1-4 Pijler 1 – 4 punten

Kind en Gezin P1-6 Pijler 1 – 6 punten

Kind en Gezin TP-6 Totaal aantal punten van de 3 pijlers: 6 en meer

*DGPH: Directie-Generaal Personen met een handicap
**FPD: Federale Pensioendienst
***NIC: Nationaal Intermutualistisch College
****VSB: Vlaamse sociale bescherming

(48)  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Lijst van de sociale statuten, beschikbaar op: https://www.ksz-
bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/diensten_en_support/lijst_van_sociale_statuten.pdf.
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FIGUUR 1: WERKINGSSCHEMA VAN HET GSS-PROJECT

2.1.1. Voorstelling praktijktest

De praktische gevallen die hieronder volgen hebben tot doel de doeltreffendheid 
van het “GSS” te bepalen en het te testen met het oog op de toekenning van een 
vrijstelling op de belasting voor huisvuilophaling en de belasting op de riolering in drie 
gemeenten. De volgorde van deze gevallen werd bepaald op basis van de complexiteit 
van de belastingreglementen, te beginnen met het eenvoudigste en te eindigen met 
het meest complexe. De behaalde resultaten zullen het voorwerp uitmaken van een 
globale analyse.

 a. De gemeente Saint-Georges-sur-Meuse

Mevrouw Brigitte Lhomme, financieel directeur van de gemeente, werd door ons 
gecontacteerd, ze kende het project geharmoniseerde sociale statuten niet. Na ervan 
kennis genomen te hebben en de financiële impact ervan te hebben geëvalueerd, 
heeft mevrouw Lhomme het idee voorgesteld aan haar gemeentecollege, dat besliste 
het onmiddellijk toe te passen en ermee instemde om de resultaten ervan aan ons 
over te maken. De gemeente Saint-Georges-sur-Meuse heeft een reglement “belasting 
op het onderhoud van rioleringen en waterlopen” en een reglement “belasting op 
huisvuilophaling”. Het eerste, door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 27 
september 2018, voorziet in een vrijstelling van de belasting van 11 EUR voor de 
belastingplichtigen die het statuut van begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming 
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(BIM) genieten.49 Het tweede, door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van  
8 november 2018, voorziet in een vrijstelling van 25 EUR op het forfaitaire gedeelte 
van de belasting voor belastingplichtigen met het BIM-statuut.50 Voor de duidelijkheid 
werden in deze studie de vrijstellingen voorzien door elk reglement beschouwd als een 
globale vrijstelling.

TABEL 2: HET GSS-PROJECT IN SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Saint-Georges-sur-Meuse vóór de toepassing van het GSS-project (2018)

Aantal inwoners op 1/01/2018 6.782

Aantal gezinnen op 1/01/2018 2.907

Aantal vrijstellingen 323

Aandeel vrijgestelde gezinnen 11,11%

Vrijgesteld bedrag 11.628,00 EUR

Saint-Georges-sur-Meuse na de toepassing van het GSS-project (2019)

Aantal inwoners op 1/01/2019 6.801

Aantal gezinnen op 1/01/2019 2.906

Aantal vrijstellingen 535

Aandeel vrijgestelde gezinnen 18,41%

Vrijgesteld bedrag 19.260,00 EUR

Resultaten van het gebruik van het GSS-project

Aantal bijkomende vrijstellingen 212

% verhoging van het totaal aantal vrijstellingen 65,63%

Bedrag van bijkomende vrijstellingen 7.632,00 EUR

% verhoging van het totaalbedrag van vrijstellingen 65,63%

b. De stad Hoei

Tijdens een gesprek met de heer Christophe Comblin, financieel directeur van de stad 
Hoei en bovendien docent aan de hogeschool Libre Mosane (HELMo), hebben we 
het onderwerp GSS besproken, toegepast op de stad Hoei. Na het akkoord van het 
gemeentecollege heeft de heer Comblin aanvaard om de behaalde resultaten mee te 
delen. De stad Hoei heeft een reglement “belasting op de inzameling met container met 
elektronische identificatiechip, de verwerking en het storten van huishoudelijk afval”. Het 
werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 oktober 2016 en voorziet in 
verschillende gevallen van belastingaftrek op het forfaitaire gedeelte van de belasting: 

(49)  Gemeentebestuur van Saint-Georges-sur-Meuse, Reglement - belasting op het onderhoud van de 
riolering en de waterlopen, Artikel 6, Gemeenteraad, zitting van 27 september 2018.
(50)  Gemeentebestuur van Saint-Georges-sur-Meuse, Belasting op huisvuilophaling - boekjaar 2019, 
Artikel 4, Gemeenteraad, zitting van 8 november 2018.
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42 EUR voor de gezinshoofden die op 1 januari van het aanslagjaar een globaal 
belastbaar inkomen hebben dat lager is dan of gelijk is aan het leefloon, alsook voor 
diegenen die van het statuut van “Inkomensgarantie voor Ouderen” (IGO) genieten51; 
30 EUR voor gezinshoofden met BIM-statuut op 1 januari van het aanslagjaar52.

TABEL 3: HET GSS-PROJECT IN HOEI

Hoei vóór het gebruik van de GSS (2017)

Aantal inwoners op 1/01/2017 21.305

Aantal gezinnen op 1/01/2017 10.075

Aantal vrijstellingen LL/IGO 525

Aantal BIM-vrijstellingen 755

Totaal aantal vrijstellingen 1.280

Aandeel vrijgestelde gezinnen 12,70%

Vrijgesteld bedrag LL/IGO 22.974,00 EUR

Vrijgesteld bedrag BIM 23.593,75 EUR

Totaal vrijgesteld bedrag 46.567,75 EUR

Hoei na het gebruik van de GSS (2018)

Aantal inwoners op 1/01/2018 21.280

Aantal gezinnen op 1/01/2018 9.986

Aantal vrijstellingen LL/IGO 755

Aantal BIM-vrijstellingen 2.683

Totaal aantal vrijstellingen 3.438

Aandeel vrijgestelde gezinnen 34,43%

Vrijgesteld bedrag LL/IGO 33.038,80 EUR

Vrijgesteld bedrag BIM 83.843,75 EUR

Totaal vrijgesteld bedrag 116.882,55 EUR

(51)  Stad Hoei, Belastingreglement op de inzameling met container met elektronische identificatiechip, de 
verwerking en het storten van huishoudelijk afval, Artikel 8, § 1, Gemeenteraad, zitting van 16 oktober 2016.
(52)  Ibid., Artikel 8, § 2.
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Resultaten van het gebruik van de GSS

Aantal bijkomende LL/IGO-vrijstellingen 230

Aantal bijkomende BIM-vrijstellingen 1.928

Totaal aantal bijkomende vrijstellingen 2.158

% verhoging van het totaal aantal vrijstellingen 168,59%

Bedrag van de bijkomende LL/IGO-vrijstellingen 10.064,80 EUR

Bedrag bijkomende BIM-vrijstellingen 60.250,00 EUR

Totaalbedrag van de bijkomende vrijstellingen 70.314,80 EUR

% verhoging van het totaalbedrag van vrijstellingen 150,99%

c. De stad Herstal

Aangezien de stad Herstal via ons kennis heeft genomen van het bestaan van het 
GSS-project en er zo snel mogelijk een beroep op wil doen, hebben we samen met 
mevrouw Kathleen Michiels, financieel directeur van de stad, en de heer Stéphane 
Galloy, hoofd administratie van de financiële dienst, simulaties kunnen maken op 
basis van de bestaande situatie. De stad Herstal heeft een reglement “betreffende de 
belasting op de inzameling en verwerking van huisvuil (huishoudelijk afval en daarmee 
gelijkgesteld huisvuil)”, en een reglement “houdende belasting op de gebouwde gebouwen 
die aangesloten zijn of kunnen zijn op de openbare riolering”, waarbij elk van deze 
reglementen drie soorten vrijstellingen voorziet naargelang het sociaal statuut van 
de belastingplichtigen, waarbij elke vrijstelling eigen aan het statuut zelf varieert 
naargelang de gezinssamenstelling van de betrokkenen. Het eerste reglement, dat door 
de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 23 oktober 2017 en dat betrekking 
heeft op het boekjaar 2018, voorziet in artikel 6 in de verschillende vrijstellingen.53 
Het tweede reglement, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 27 
november 2017 en eveneens betrekking heeft op het boekjaar 2018, voorziet in artikel 
5 in verschillende vrijstellingen.54 Om het lezen te vergemakkelijken, stellen we de 
voorziene vrijstellingen in tabelvorm voor.

(53)  Stad Herstal, Reglement betreffende de belasting op de inzameling en verwerking van huisvuil 
(huishoudelijk afval en daarmee gelijkgesteld huisvuil). Reglement nr. 48. Boekjaar 2018, artikel 6, 
Gemeenteraad, zitting van 23 oktober 2017.
(54)  Stad Herstal, Belastingreglement op gebouwde gebouwen die aangesloten zijn of kunnen zijn op de 
riolering. Reglement nr. 8, artikel 5, Gemeenteraad zitting van 27 november 2017.
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TABEL 4: VRIJSTELLINGEN VOOR HUISVUIL EN RIOLERING IN HERSTAL

Sociaal statuut en gezinssamenstelling
Vrijstelling voor 
huisvuil

Vrijstelling voor 
riolering

LL en gezin van drie of meer personen 118,50 EUR 28,18 EUR

LL en gezin van twee personen 107,25 EUR 28,18 EUR

LL en alleenstaande rechthebbende 58,50 EUR 28,18 EUR

Werkloosheid en huishouden van drie of 
meer personen 79,00 EUR 18,68 EUR

Werkloosheid en gezin van twee personen 71,50 EUR 18,68 EUR

Werkloosheid en alleenstaande begunstigde 39,00 EUR 18,68 EUR

BIM en gezin van drie of meer personen 39,50 EUR 9,68 EUR

BIM en gezin van twee personen 35,75 EUR 9,68 EUR

BIM en alleenstaande begunstigde 19,50 EUR 9,68 EUR

Aangezien het sociaal statuut “werkloosheid” niet bestaat in de bufferdatabank en de 
werklozen daarin worden gelijkgesteld met BIM’s, werd het aantal BIM’s dat werd 
verkregen om het GSS-project te simuleren verdeeld over de bestaande categorieën 
volgens de historische verhoudingen. Bij de herziening van haar belastingreglement 
en de beslissing om het GSS toe te passen, moet de stad Herstal dus rekening houden 
met deze realiteit en zich uitsluitend baseren op de statuten die beschikbaar zijn in de 
databank. De onderstaande resultaten zullen worden voorgesteld per sociaal statuut, 
waarbij de verschillende vrijstellingen die variëren naargelang de gezinssamenstelling 
werden samengevoegd. Nog steeds met het oog op de duidelijkheid, maar ook omdat 
beide reglementen van toepassing zijn op elke belastingplichtige zonder onderscheid, 
werden de vrijstellingen waarin elk van hen voorziet opgeteld en als één enkele 
vrijstelling beschouwd.
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TABEL 5: HET GSS-PROJECT IN HERSTAL

Herstal zonder gebruik van GSS (2018)

Aantal inwoners op 01/01/2018 39.948

Aantal gezinnen op 01/01/2018 16.798

Aantal LL-vrijstellingen 847

Aantal vrijstellingen Werkloosheid 467

Aantal BIM-vrijstellingen 906

Totaal aantal vrijstellingen 2.220

Aandeel vrijgestelde gezinnen 13,22%

Vrijgesteld bedrag LL 105.322,96 EUR

Vrijgesteld bedrag werkloosheid 35.846,56 EUR

Vrijgesteld bedrag BIM 32.682,08 EUR

Totaal vrijgesteld bedrag 173.851,60 EUR

Herstal met het gebruik van GSS (2018)

Aantal inwoners op 01/01/2018 39.948

Aantal gezinnen op 01/01/2018 16.798

Aantal LL-vrijstellingen 847

Aantal vrijstellingen werkloosheid 1.307

Aantal BIM-vrijstellingen 2.683

Totaal aantal vrijstellingen 4.837

% vrijgestelde gezinnen 21,01%

Vrijgesteld bedrag LL 105.322,96 EUR

Vrijgesteld bedrag werkloosheid 100.322,76 EUR

Vrijgesteld bedrag BIM 91.479,23 EUR

Totaal vrijgesteld bedrag 297.124,95 EUR
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GSS-resultaten

Aantal bijkomende LL-vrijstellingen 0

Aantal bijkomende vrijstellingen Werkloosheid 840

Aantal bijkomende BIM-vrijstellingen 1.777

Totaal aantal bijkomende vrijstellingen 2.617

% verhoging van het totaal aantal vrijstellingen 117,88%

Bedrag van de bijkomende vrijstellingen LL 0,00 EUR

Bedrag bijkomende vrijstellingen Werkloosheid 64.476,20 EUR

Bedrag bijkomende BIM-vrijstellingen 58.797,15 EUR

Totaalbedrag van de bijkomende vrijstellingen 123.273,35 EUR

% verhoging van het totaalbedrag van vrijstellingen 70,91%

2.1.2. Analyse van de verkregen resultaten

Wanneer we deze verschillende resultaten lezen, kunnen we stellen dat het GSS wel 
degelijk doeltreffend is in de strijd tegen het niet-gebruik, aangezien het aantal gezinnen 
dat een recht geniet ten gevolge van het gebruik ervan aanzienlijk stijgt: +57,28% 
in Saint-Georges-sur-Meuse, +117,88% in Herstal en +168,59% in Hoei. Daar 
waar sprake is van verschillende sociale statuten, is de categorie BIM of gelijkgesteld 
(werkloosheid in Herstal) veruit de categorie waarbij zich de grootste stijging voordoet. 
Dit fenomeen is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door de nabijheid van het 
OCMW met zijn gemeentelijke collega’s. De OCMW’s sensibiliseren immers in 
het bijzonder hun begunstigden voor de voordelen die ze kunnen verkrijgen bij hun 
gemeentelijke collega’s. Het kan ook gebeuren dat sommige OCMW’s de lijst van 
hun begunstigden rechtstreeks aan de gemeente bezorgen … hoewel dit uitdrukkelijk 
verboden is door de organieke wet van de KSZ.

Deze automatische toekenningsverrichtingen hebben een directe kostprijs naargelang 
hun doeltreffendheid tegen het niet-gebruik. Want wie vrijstelling zegt, zegt minder 
belastinginkomsten: -6.600 EUR in Saint-Georges-sur-Meuse, -70.314,80 EUR in 
Hoei en -123.273,35 EUR in Herstal. Uiteraard zal deze directe kost gedeeltelijk worden 
opgevangen door het administratieve beheer: deze automatische vrijstellingen vereisen 
geen menselijke tussenkomst, aangezien een computerbestand wordt gegenereerd door 
de KSZ en rechtstreeks wordt opgeladen in de boekhoudsoftware. Daar waar men 
de belastingplichtigen moest ontvangen, en soms moest vragen om terug te komen 
omdat ze niet in het bezit waren van hun documenten, om vervolgens de vrijstelling 
manueel in te geven, komt het aanslagbiljet-kohieruittreksel voortaan automatisch uit 
het systeem. De stad Hoei schat dat ze op die manier, wat het personeel betreft, zes 
maanden lang een voltijdsequivalent zal “besparen”. De gemeente Saint-Georges-sur-
Meuse een voltijdsequivalent ten belope van twee dagen per week gedurende twee 
maanden. Wij zijn er overigens van overtuigd dat de directe kosten nog verder zullen 
dalen door de vermindering van de terugvorderingsgevallen als gevolg van de niet-
betaling van de belastingen. Maar onze gesprekspartners beschikken in dit stadium 
niet over voldoende teruggang om dit te staven, dus blijft dit enkel een hypothese.
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Ondanks de efficiëntie van deze instrumenten ontwikkeld door de KSZ (GSS of L609) 
en alle andere toepassingen die ter beschikking staan, is het aantal gebruikers beperkt:

�	de FOD Economie, voor de toekenning van het sociaal tarief gas en elektriciteit;
�	VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), voor de vrijstelling van de belasting op 

afvalwater;
�	Aquaflanders, voor de vrijstelling van de afvalwaterbelasting en de toekenning van 

het sociaal watertarief;
�	De Lijn, MIVB, TEC en NMBS voor de toepassing van specifieke tarieven;
�	CultuurNet, voor de “UiTPAS”, een soort “cultuurpas” die we al hebben 

aangehaald;
�	de Duitstalige Gemeenschap, voor de toekenning van een toeslag op de 

kinderbijslag; 
�	het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Brussel Fiscaliteit) en het Vlaamse Gewest 

voor de vrijstelling van de verkeersbelasting en de vermindering van de onroerende 
voorheffing;

�	FOD Financiën voor een verhoging van de belastingvrije som.

Deze lijst, vastgesteld op 23 april 202055, kan niettemin worden aangevuld door vijf 
OCMW’s (voor de toekenning van taxicheques, vrijetijdscheques, thuisdiensten, 
pedicurecheques, verwarmingstoelage, financiële of psychologische hulp), vier 
provincies en honderdachttien gemeenten.

2.2. NIEUWE AANPAK VOOR DE TOEKENNING VAN GRONDRECHTEN

Het regeerakkoord van de 47ste legislatuur, hieronder meermaals besproken, is een 
akkoord waarin zeker veel interessante zaken staan. En hoewel het niet de lezing is die 
ons tot de volgende praktische gevallen heeft geïnspireerd, kunnen we ons op enkele 
paragrafen baseren. Hierbij nemen we het risico om er onbedoeld een rode draad van te 
maken, maar we willen vooral de gelegenheid grijpen om onze ervaringen te legitimeren. 
Er is onder meer sprake van de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid: “De 
bestrijding van de armoede en de bestaansonzekerheid dient gericht zowel op het wegwerken 
van de financiële bestaansonzekerheid als op de herinschakeling van de kansarmen in de 
maatschappij. […] In de bestrijding van de armoede dient het OCMW een belangrijke 
rol te spelen, niet alleen op het vlak van materiële en immateriële hulpverlening, maar 
eveneens op het vlak van de detectie der kansarmen en behoeftigen. […] Om deze 
bovengenoemde taken te kunnen realiseren moeten de OCMW’s over voldoende middelen 
en vooral mankracht kunnen beschikken”56.

OCMW’s moeten dus over voldoende personeel en middelen beschikken om een rol 
te spelen bij het opsporen van armoede. Het regeerakkoord van de, meer hedendaagse, 
53ste legislatuur blijft niet achter op het vlak van proactiviteit vanuit de OCMW’s. 
In het kader van de strijd tegen de sociale uitsluiting en voor de integratie van de 
personen wil namelijk “De regering […] een prioriteit maken van een beleid dat gericht is 

(55)  Informatie meegedeeld door Françoise Tomasetti, verantwoordelijke van het “GSS”-project bij de KSZ.
(56)  Regeerakkoord van de 47ste legislatuur (1988-1991), voorgesteld aan de Kamer op 10 mei 1988, pp. 
56-57.
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op de actieve maatschappelijke integratie van de burgers en dat hen tegen sociale uitsluiting 
beschermt. Om te vermijden dat mensen in de armoede belanden, zullen de OCMW’s 
proactief optreden om verborgen armoede op te sporen”57.

Tot slot erkent het regeerakkoord van de 54ste legislatuur de rol van de lokale overheden 
en de OCMW’s in de strijd tegen armoede en geeft het aan dat de regering hen de 
middelen wil geven om deze opdracht als volgt uit te voeren: “Armoedebestrijding is 
prioritair een taak van de lokale besturen en OCMW’s. De regering erkent de OCMW’s 
en lokale besturen in hun rol van regisseur van het lokale armoedebeleid. De regering 
zal dus de ondersteuning van de OCMW’s blijven garanderen. Een eventuele verhoging 
van het aantal leeflooncliënten ten gevolge nieuwe sociaal-economische hervormingen 
zal desgevallend leiden tot bijkomende compensatiemiddelen voor de OCMW’s. In dit 
opzicht zullen de overeenkomende budgetten omgezet worden in een verhoging van de 
terugbetalingspercentages van het leefloon. Er wordt onderzocht in overleg met de sector 
hoe de verschillende financieringsbronnen met betrekking tot dossierkosten en toeslagen 
bovenop het terugbetalingspercentage kunnen worden geharmoniseerd en vereenvoudigd 
met het oog op meer transparantie, eenvoud en administratieve lastenvermindering voor 
de OCMW’s”58.

De volgende praktijkvoorbeelden illustreren perfect wat een OCMW zou kunnen 
doen door middel van de KSZ. De hypothese was dat, indien een OCMW alle ter 
beschikking gestelde onderzoeksstromen zou kunnen gebruiken door een sociaal 
onderzoek uit te voeren op basis van het INSZ-nummer van een begunstigde, het 
ook mogelijk moet zijn om te zien hoeveel INSZ-nummers een recht zouden kunnen 
genieten zonder er om te vragen. Het is dus een soort omkering van de trechter om zo 
vanuit een groot aantal INSZ’s te zien welke van hen mogelijk in aanmerking zouden 
kunnen komen voor een niet opgeëist recht.

Deze studie werd gerealiseerd dankzij de medewerking van de heer Sante Broccolo, 
projectverantwoordelijke bij de KSZ, en na akkoord van de juridische dienst van 
laatstgenoemde. We hebben dus “use cases” uitgewerkt die enkel gebaseerd zijn op 
de integratie van het KSZ-repertorium voor de inwoners van de stad Herstal, 39.989 
inwoners op 1 januari 2019, en die zouden resulteren in anonieme stalen van “x” 
individuen. Momenteel zijn er vijf “use cases”. Maar niets verhindert om er meer te 
creëren. Om het lezen te vergemakkelijken, herinneren wij u eraan dat een “BIS”-
nummer een uniek identificatienummer is dat door de KSZ wordt gecreëerd om 
de personen te identificeren die, afhankelijk van hun statuut, afwezig zijn in het 
bevolkingsregister en die bijgevolg geen rijksregisternummer hebben. De volgende 
casestudy’s zijn bedoeld om aan te tonen wat mogelijk is door de KSZ proactief te 
gebruiken, maar ze pretenderen niet volledig te zijn. Er zouden immers zeker andere 
invalshoeken in het onderzoek kunnen overwogen worden.

(57)  Regeerakkoord van de 53ste legislatuur (2010-2014), voorgesteld aan de Kamer op 7 december 2011, p. 156.
(58)  Regeerakkoord van de 54ste legislatuur (2014-2019), voorgesteld aan de kamer op 14 oktober 2014, p. 50.
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2.2.1. Verzekerbaarheid

In eerste instantie hebben we getracht om de dekkingsgraad door een 
verzekeringsinstelling (een ziekenfonds) te meten voor wat de gezondheidszorg betreft.

We hebben dus personen gezocht van minstens 18 jaar (INSZ < 010101XXXXX) die 
voor hun verzekerbaarheid niet geïntegreerd waren in de sector van de ziekenfondsen 
(geen integratie voor de sector 011 en de kwaliteitscode 001).

Resultaat: 458 BIS-nummers, 254 rijksregisternummers.

Vervolgens hebben we getracht het aantal personen te bepalen dat door het OCMW 
wordt geholpen en dat het OCMW zou moeten uitnodigen om zich in te schrijven 
bij een ziekenfonds.

Met andere woorden, de meerderjarige of ontvoogde minderjarige personen 
(INSZ<030101XXXXX) die financiële steun ontvangen van het OCMW 
(geïntegreerd in sector 017 met kwaliteitscode 002 of 003) en die niet in orde zijn met 
de verzekerbaarheid (geen integratie voor sector 011 en kwaliteitscode 001).

Resultaat: 82 BIS-nummers, 51 rijksregisternummers.

2.2.2. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Het was in eerste instantie de bedoeling om een schatting te maken van het aantal 
personen dat de IGO zou moeten ontvangen of, indien ze niet langer dan 5 jaar in 
België verblijven, een financiële steun van het OCMW.

We hebben dus een zoekopdracht gestart om alleenstaande personen ouder dan 65 
jaar (INSZ <550101XXXXX) te identificeren die geen recht hebben op een pensioen 
(geen integratie voor sector 005 en de kwaliteitscodes 010, 020, 030, 100, 110 of 150 
en geen integratie voor sector 023 en de kwaliteitscodes 001, 002, 003, 004 of 005).

Resultaat: 83 BIS-nummers, 116 rijksregisternummers.

Vervolgens hebben we getracht het aantal personen in te schatten dat door het OCMW 
wordt “geholpen” en dat eventueel zou moeten worden doorverwezen naar de IGO.

Het criterium “OCMW” werd aldus toegevoegd aan de vorige zoekopdracht, namelijk: 
de alleenstaanden ouder dan 65 jaar (INSZ <550101XXXXX) die geen recht hebben 
op een pensioen (geen integratie voor de sector 005 en de kwaliteitscodes 010, 020, 
030, 100, 110 of 150 en geen integratie voor de sector 023 en de kwaliteitscodes 001, 
002, 003, 004 of 005) en die financiële steun ontvangen van het OCMW (integratie 
in de sector 017 in de kwaliteitscode 002 of 003).

Resultaat: 6 BIS-nummers, 11 rijksregisternummers.
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2.2.3. Leefloon

Tot slot hebben we getracht het potentiële aantal jongeren te evalueren dat niet over 
gekende middelen beschikt en dat door het OCMW zou kunnen worden opgeroepen 
om, na een sociaal onderzoek, een leefloon of gelijkwaardige financiële steun te krijgen.

Ofwel: alleenstaanden tussen 18 jaar (INSZ <010101XXXXXX) en 35 jaar (INSZ 
> 840101XXXXX) die nooit als werknemer hebben gewerkt (geen integratie voor 
sector 012 en de kwaliteitscode 010 of 013), die nooit als zelfstandige hebben gewerkt 
(geen integratie voor de sector 015 en de kwaliteitscodes 002, 006, 102 of 106), die 
nooit werkloos waren (geen integratie voor de sector 018 en de kwaliteitscode 001), 
die geen invaliditeitsuitkering ontvangen (geen integratie voor de sector 016 en de 
kwaliteitscode 001 of 005) en die geen financiële steun ontvangen van een OCMW 
(niet geïntegreerd voor de sector 017 en de kwaliteitscode 002 of 003)

Resultaat: 108 BIS-nummers, 576 rijksregisternummers.

Al deze gevallen, die niet limitatief zijn, verwijzen zonder uitzondering naar gevallen 
die, hoewel ze in hun eigen situatie moeten worden gecontroleerd, een ‘onderdekking’ 
van de sociale zekerheid kunnen doen vermoeden.

3. AANDACHTSPUNTEN

3.1. DE WIL

De politieke wil lijkt duidelijk aanwezig te zijn als het gaat om armoedebestrijding. 
Dat blijkt in ieder geval uit de doorgenomen teksten. Zowel de regeerakkoorden van 
de federale regering als de beleidsverklaringen van de regionale besturen besteden 
bijzondere aandacht aan de bescherming van de sociale zekerheid en de strijd tegen 
de onzekerheid. En hoewel de beoogde pistes kunnen verschillen, zijn alle partijen het 
erover eens dat het niet-gebruik een groot probleem is waarbij iedereen de automatische 
toekenning van rechten voorstelt als deel van de oplossing. Hetzelfde kan niet gezegd 
worden van het voorgestelde instrument om dit te bereiken.

Aangezien de KSZ haar doeltreffendheid heeft bewezen in haar opdracht van 
automatische toekenning van de rechten en aangezien dit beginsel unaniem wordt 
toegepast in de oplossingen die worden overwogen om het niet-gebruik te bestrijden, 
zou het volgens ons in alle teksten, op alle bevoegdheidsniveaus, moeten worden 
vermeld. Dat is echter niet het geval.

De federale regering heeft nochtans wel degelijk de derde bestuursovereenkomst 
tussen de KSZ en de Staat bekrachtigd, een overeenkomst die op 22 januari 2009 ter 
herinnering werd bekrachtigd en waarin de opdracht van automatische toekenning 
niet meer duidelijk is via de definitie van “e-government”, die al als volgt wordt 
behandeld: “e-government in de sociale sector: het herdenken van de processen inzake 
informatieverwerking tussen de actoren in de sociale sector onderling, en tussen de actoren 
in de sociale sector enerzijds en de sociaal verzekerden en hun werkgevers anderzijds, 
door gebruik te maken van opportuniteiten geboden door moderne informatie- en 

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   580391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   580 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

581

communicatietechnologieën, met het oog op een effectieve en efficiënte taakuitvoering door 
de actoren in de sociale sector, een effectieve en efficiënte dienstverlening door de actoren 
in de sociale sector aan de sociaal verzekerden en hun werkgevers, met een minimum aan 
administratieve lasten en, in de mate van het mogelijke, een automatische toekenning van 
rechten, en een efficiënte en effectieve fraudebestrijding en -vermijding”59.

Heeft de federale regering mogelijk een kort geheugen? Want sinds het regeerakkoord 
van de 51ste legislatuur (2003-2007), die zorgde voor de toetreding van de OCMW’s tot 
het netwerk van de KSZ, wordt de KSZ slechts één keer vermeld, bij de aankondiging 
om haar netwerk te koppelen aan dat van het gevangeniswezen.60 Het is nochtans het 
onmisbare instrument om een veralgemening van de automatische toekenning van 
sociale rechten mogelijk te maken.

Bij de eerste federale armoedebestrijdingsplannen is de KSZ nauwelijks nog aanwezig. 
In elk van de Plannen wordt ze immers één keer vermeld. In het eerste geval in verband 
met de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) die toegang zou moeten krijgen 
tot de KSZ voor onderzoeksdoeleinden in verband met onderhoudsplichtigen.61 In het 
tweede geval heeft men het over de rol die de KSZ zou kunnen spelen in de strijd tegen 
fraude om te vermijden dat uitkeringen en leefloon worden gecumuleerd.62

Of misschien had de regering gewoon de strijd tegen fraude, die als nieuwe opdracht 
in de bestuursovereenkomst van de KSZ aan het licht kwam op hetzelfde moment als 
de automatische toekenning van de rechten, willen bevoordelen? Beide opdrachten 
staan er nochtans op gelijke voet, zoals ook het geval is in het laatste federale 
armoedebestrijdingsplan, waar men kan lezen dat “Om ervoor te zorgen dat de meest 
behoevenden binnen de maatschappij kunnen bereikt worden zal er in het kader van de 
strijd tegen sociale fraude, waar de Federale Regering tevens op inzet, aandacht worden 
besteed aan het inbouwen van voldoende garanties en controles om sociale fraude uit te 
sluiten. Naast een automatische toekenning van rechten wanneer men zich in een bepaalde 
situatie bevindt, zal ook aandacht besteed worden aan de automatische stopzetting van 
bepaalde vervallen rechten, wanneer men geen rechthebbende meer zou zijn”63.

Nee, het gaat duidelijk niet om een vergetelheid, noch om een ongelukkige keuze en 
het volgende uittreksel uit hetzelfde federale plan bewijst dit: “Actie 11. De minister 
van Energie, de minister van Economie en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding 
zullen er in 2017 en 2018 voor zorgen dat de sociale tarieven, waar mogelijk, automatisch 
toegekend kunnen worden. In dit kader werd door de Kruispuntbank sociale zekerheid 
inmiddels gewerkt aan de uitbouw van een bufferdatabank”64.

(59)  Artikel 1, 10°, Bestuursovereenkomst gehecht aan het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot 
goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (BS 21 
mei 2010).
(60)  Regeerakkoord van de 54ste legislatuur (2014-2019), voorgesteld aan de kamer op 14 oktober 2014, p. 54.
(61)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 4 juli 2008, p. 28.
(62)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 14 september 2012, p. 20.
(63)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 20 juli 2016, p. 11.
(64)  Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd door de federale regering op 20 juli 2016, pp. 1-12.
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De KSZ lijkt uiteindelijk dus wel degelijk door de federale regering gekozen te zijn als 
instrument voor automatische toekenning van rechten en, meer bepaald, wordt hier 
zelfs het GSS genoemd om de sociale tarieven inzake energie automatisch toe te kennen. 
Na controles blijkt immers dat de FOD Economie wel degelijk tot de gebruikers 
van deze dienst behoort, wat doet vermoeden dat de automatische toekenning van 
het sociaal tarief, waarvan reeds sprake was in 2010, in het regeerakkoord van de 
53ste legislatuur, werkelijkheid zou kunnen worden. Op federaal niveau zouden we 
dus hoogstens kunnen wijzen op een klein continuïteitsgebrek tussen de legislaturen, 
waarbij de opeenvolgende regeringen er nauwelijks aan denken om een balans op te 
maken van wat hun voorgangers hebben verwezenlijkt.

Wat moeten we dan zeggen over de andere machtsniveaus? Aan Waalse kant 
bleef de KSZ afwezig in alle gewestelijke beleidsverklaringen en in alle Waalse 
armoedebestrijdingsplannen, tot aan de laatste gewestelijke beleidsverklaring, waarin ze 
eindelijk geïdentificeerd werd met het oog op “de verbetering van de automatisering van 
de rechten via nauwere samenwerking met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid”65.

Aan Vlaamse kant wordt ze ook één keer aangehaald in het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding 2010-2014: “Rechten moeten waar technisch mogelijk automatisch 
toegekend worden en dit in alle levensdomeinen. Daartoe wordt een plan van aanpak 
voor een stapsgewijze ontsluiting van gegevens en databanken uitgewerkt en opgestart. Dit 
gebeurt in overleg met mensen in armoede. Waar nodig (vb. Kruispuntbank, data FOD 
Financiën) zijn hierover afspraken gemaakt met de federale overheid”66.

We merken op dat deze laatste tekst, naast de identificatie van de KSZ als instrument 
voor automatische toekenning, zelfs spreekt van akkoorden die werden gesloten met 
de federale regering. Zou dit een deel van de oplossing zijn? Het komt er dus in zekere 
zin op aan om de individuele wensen te verenigen en te coördineren.

3.2. HET OVERLEG

Overleg staat immers al centraal in het inmiddels bekende regeerakkoord van de 47ste 
legislatuur, in de paragraaf die voorafgaat aan de paragraaf waarin de proactiviteit van 
de OCMW’s wordt aangeprezen, staat te lezen: “Gelet op hun bevoegdheden terzake, is 
bij het beleid inzake armoedebestrijding ook een overleg nodig met de gemeenschaps- en 
gewestexecutieven”67.

De Wet van 27 januari 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de 
bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998, lijkt 
eveneens de verschillende actoren uit te nodigen om samen te werken: “Er moet een 
permanente en structurele samenwerking zijn tussen het Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de bevoegde administraties van de 
Gemeenschappen en Gewesten. Daartoe worden aan het “Steunpunt tot bestrijding van 

(65)  Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, p. 48 (eigen vertaling).
(66)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, p. 47.
(67)  Regeerakkoord van de 47ste legislatuur (1988-1991), voorgesteld aan de Kamer op 10 mei 1988, p. 56.
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armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting” wetenschappelijke medewerkers onder 
één of andere vorm ter beschikking gesteld door de drie Gewesten, namelijk 1,5 full-time 
equivalent door het Vlaams Gewest, 1 full-time equivalent door het Waals Gewest en 1/2 
full-time equivalent door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien het om ambtenaren 
gaat, blijven deze deel uitmaken van het personeel van het Gewest”68.

Dit concept van samenwerking, overleg en zelfs transversaliteit lijkt goed geïntegreerd 
en begrepen te zijn door de Waalse regering. En we hebben het hier niet over alle 
nieuwigheden op het vlak van goed bestuur die het Gewest momenteel invoert op 
lokaal niveau, namelijk: het Transversaal Strategisch Plan, het Directiecomité of de 
synergieën tussen de gemeentebesturen en de OCMW’s. Nee, we spreken hier over 
een paragraaf in de Gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019, die als volgt luidt: 
“Kinderbijslag. In eerste instantie wil de regering het systeem dus niet wijzigen om de 
overdracht niet nog complexer te maken. Om het leven van de gezinnen te vergemakkelijken, 
zal zij er echter voor zorgen dat de kinderbijslag automatisch wordt toegekend aan jongeren 
van 18 jaar en ouder die studies volgen, in samenwerking met de Federatie Wallonië-
Brussel. De Regering zal erop toezien dat een zo groot mogelijke convergentie bestaat tussen 
het gevoerde beleid en de bedragen van de uitkeringen die in Wallonië en Brussel worden 
betaald, dat, waar mogelijk, dezelfde uitkeringsfondsen die verantwoordelijk zijn voor de 
betaling van de Waalse en Brusselse gezinnen, worden erkend, en dat automatische processen 
worden ingevoerd voor de overdracht van gegevens zodat de burgers geen administratieve 
moeilijkheden ondervinden bij een verhuis van het ene gewest naar het andere”69.

Een van de remmen op de veralgemening van de automatisering van de rechten lijkt ons 
echter een gebrek aan algemene harmonisatie, zowel wat de keuze van de instrumenten 
als wat de reglementering betreft die als basis dient voor de toekenning van de rechten. 
We hebben ons gebaseerd op drie belastingreglementen om de doeltreffendheid van 
het GSS te illustreren en die waren alle drie verschillend. De naam van het GSS-
project krijgt hier zijn volle betekenis: “Geharmoniseerde Sociale Statuten”. Maar als 
de harmonisering van de sociale statuten ons een goed begin lijkt, zou er volgens ons 
nog veel meer te harmoniseren zijn.

De grens tussen proactiviteit, autonomie en initiatiefrecht is ongetwijfeld dun. Zou 
het daarom niet verstandig zijn om, alvorens het wiel opnieuw uit te vinden, de moeite 
te nemen om te kijken wat er elders al bestaat en werkt? Moeten politieke handelingen, 
net als bestuurshandelingen, niet formeel gemotiveerd worden?

(68)  Artikel 6, § 2, Wet van 27 januari 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen 
de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, 
ondertekend te Brussel, op 5 mei 1998 (BS 10 juli 1999).
(69)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 43 (eigen vertaling).
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3.3. DE MIDDELEN

Ons laatste praktijkgeval toont aan dat een zeker proactief handelen bij het opsporen 
van mogelijke gevallen van niet-dekking door sociale grondrechten technisch mogelijk 
is. Zouden de OCMW’s, door te aanvaarden dat zij de KSZ wettelijk kunnen gebruiken 
om maatschappelijke hulp toe te kennen die hen niet zou worden gevraagd, hiervoor 
ook de middelen hebben? De middelen, waarvan reeds sprake is in het regeerakkoord 
van de 47ste legislatuur, van 10 mei 1988. Om te beginnen, de menselijke middelen: 
op basis van een lijst die de mogelijke slachtoffers van niet-gebruik identificeert, zal 
het immers nodig zijn hen te ontmoeten, de informatie te verfijnen, huisbezoeken af 
te leggen om ten slotte eventueel hulp toe te kennen. Verder de financiële middelen: 
die zullen in eerste instantie nodig zijn om menselijke middelen vrij te maken en 
vervolgens om steun te betalen. Ter informatie, enkel de post leefloon (LL) omvat 
voor het OCMW van Herstal bijvoorbeeld in 2018 een uitgave van 6.074.705,27 
EUR. Wetende dat deze steuncategorie door de federale staat wordt gesubsidieerd ten 
belope van 65%, blijft er toch 2.126.146,84 EUR te financieren door de gemeente. 
De kosten van sociale bijstand wegen dus al in grote mate op het lokale niveau. 
Deze directe kosten verklaren waarschijnlijk ook het kleine aandeel gemeenten dat 
gebruikmaakt van de automatische toekenning van rechten. Als de politieke wil blijft 
bestaan om automatisch rechten toe te kennen, lijkt het ons dus opportuun om nieuwe 
financieringswijzen te vinden ter ondersteuning van de verschillende instanties.

Tot slot zijn we het er volledig mee eens dat automatische toekenning en 
fraudebestrijding niet zonder elkaar kunnen. Maar als fraudebestrijding een van de 
middelen is om de armoede op duurzame wijze te blijven bestrijden, zou het ook goed 
zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande technische middelen. 
Als sociale fraude een element is dat moet worden bestreden, zou het ook goed zijn 
dat ieder inderdaad het beschikbare wapen zou gebruiken en kunnen hanteren en de 
subtiliteiten ervan kunnen appreciëren. Deze vaststelling geldt ook als we de KSZ 
beschouwen als een remedie tegen het niet-gebruik door middel van de automatische 
toekenning van rechten. Naar het voorbeeld van wat de POD Maatschappelijke 
Integratie vijftien jaar geleden met de OCMW’s heeft gedaan, zou het hoog tijd zijn 
om bepaalde instellingen die lid zijn van het netwerk aan te sporen om systematischer 
gebruik te maken van de KSZ. Want hoewel de OCMW’s werden “aangemoedigd” 
om de KSZ en haar huidige mogelijkheden maximaal te gebruiken, kunnen we niet 
hetzelfde zeggen van alle andere instellingen. En geen enkel systeem is perfect, want 
het hangt af van hoe we het gebruiken, maar ook van hoe we het niet gebruiken. 

De doeltreffendheid van de KSZ hangt immers zowel af van de juistheid van de 
informatie die in het systeem wordt ingevoerd, van de snelheid waarmee ze wordt 
bijgewerkt, maar ook en vooral van het feit of ze al dan niet wordt gebruikt. Misschien 
zou het daarom, net zoals het opstarten van een fraudebestrijding, opportuun zijn om 
de mogelijkheid te onderzoeken om subsidies toe te kennen aan bepaalde instellingen 
die, hoewel ze verbonden zijn met het netwerk van de sociale zekerheid, weinig of geen 
gebruikmaken van de KSZ. 
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De automatische toekenning van rechten kan dus niet worden veralgemeend zonder 
de nodige financiële en technische middelen, waarvan het gebruik eventueel zou 
moeten kunnen worden opgelegd aan de twijfelende actoren.

3.4. DE COMMUNICATIE

Het feit dat de KSZ zo weinig wordt genoemd in de teksten laat zich op het terrein 
merken in een flagrant gebrek aan zichtbaarheid. Omdat veel toekennende diensten 
soms niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan, kunnen ze niet op de hoogte zijn 
van de instrumenten die ze aanbiedt. De KSZ was bijvoorbeeld niet aanwezig op het 
laatste Salon des Mandataires dat plaatsvond op 13 en 14 februari 2020 in Marche-en-
Famenne. Toch is het een absolute blikvanger, die veel lokale mandatarissen bezoeken. 
Voor zover wij weten heeft het GSS-project het voorwerp uitgemaakt van één enkel 
artikel in de “Mouvement Communal”70, en is het nauwelijks nog aanwezig op de 
site van de Union des Villes et Communes de Wallonie71. Tot slot zijn er ook zij die 
het bestaan van de KSZ kennen en voor wie deze laatste vrees en wantrouwen blijft 
oproepen, met nog steeds het imago van “Big Brother”, waarmee zij van in het begin 
werd geassocieerd.

De veralgemening van de automatische toekenning van sociale rechten zou volgens 
ons niet mogelijk zijn zonder massaal gebruik te maken van de KSZ. Het lijkt ons 
dan ook opportuun dat ze zichtbaar en bekend is en erkend wordt voor haar prestaties 
eerder dan voor het “sciencefiction”-beeld dat haar concept vanaf het einde van de 
jaren zeventig heeft meegevoerd.

CONCLUSIE

De Kruispuntbank werd bedacht en ontworpen om te streven naar een 
administratieve vereenvoudiging en om de doeltreffendheid en efficiëntie van de 
socialezekerheidsinstellingen bij de uitvoering van openbare diensten te verbeteren. 
Ze voldoet dan ook volledig aan de ontwerpen van haar ontwikkelaars. Sinds haar 
ontstaan heeft ze zich kunnen ontwikkelen tot een betrouwbaar instrument voor 
analyse en besluitvorming. Maar ze kan ook, en vooral, doeltreffend zijn in de strijd 
tegen het niet-gebruik van sociale rechten. Dat blijkt althans uit de analyse van de 
casestudy’s die in dit artikel aan bod komen.

Wat zijn de factoren die het, na bijna dertig jaar bestaan van de KSZ, nog steeds 
onmogelijk maken om het gebruik ervan te veralgemenen? Hoe lang duurt het nog 
voordat alle actoren beslissen om er maximaal gebruik van te maken? België blijft 
een land waar een kwaliteitsvolle openbare dienst nog steeds zijn plaats heeft en 
verdedigd wordt. En als de strijd tegen armoede nog steeds in het middelpunt van de 
belangstelling staat, wat tot nu toe het geval lijkt te zijn als we naar de verschillende 
teksten verwijzen die in dit artikel worden vermeld, is het dan niet tijd om er concreet 

(70)  Union des Villes et Communes de Wallonie, Thibaut Duvillier, Project “geharmoniseerde sociale 
statuten - afgeleide rechten” (GSS) en geleidelijke automatisering van de rechten verbonden aan het sociaal 
statuut, Mouvement Communal, nr. 930, augustus-september 2018, pp. 46-49.
(71)  www.uvcw.be.
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werk van te maken? Moeten we genoegen nemen met enkele geïsoleerde initiatieven 
of moeten we een ernstige discussie voeren?

Moeten we wachten tot een ontgoochelde en wraakzuchtige burger, eventueel met 
advies van een gespecialiseerd advocatenkantoor, de Belgische staat aanpakt voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat hij zijn eigen sociale rechten niet 
kent? Hoewel het in dit stadium om een utopische visie gaat, menen wij toch dat 
bepaalde feiten reeds voor een rechtbank kunnen worden gebracht ten overstaan van 
socialezekerheidsinstellingen die niet zouden kunnen ontkennen dat zij daarvan op 
de hoogte waren. We denken bijvoorbeeld aan een rechthebbende op een leefloon die 
wegens niet-aangifte van een feit gesanctioneerd zou worden door een OCMW, terwijl 
dit laatste er automatisch kennis van zou hebben gekregen via de KSZ.

Als pleitbezorger van een goede openbare dienst vinden wij dat het tijd is om eens na 
te denken over een zekere samenhang tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus 
enerzijds, maar ook tussen de verschillende legislaturen van deze bevoegdheidsniveaus 
anderzijds. Dat is volgens ons de enige manier om echt te werken voor het algemeen 
belang en te bewijzen dat in België eendracht [nog altijd] macht maakt!

(Vertaling)
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DE FINANCIELE IMPACT VAN 
VOEDSELBEDELING OP DE 
INKOMENSADEQUAATHEID VAN 
LEEFLOONTREKKERS IN BELGIE*

DOOR KAREN HERMANS EN TESS PENNE
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Het aantal personen dat moet terugvallen op voedselhulp nam de afgelopen jaren 
gevoelig toe in België en andere hoge-inkomenslanden (Gentilini, 2013; McIntyre 
et al., 2016). De Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) registreert bijna een 
verdubbeling in het aantal begunstigden op twintig jaar tijd: in 2000 werden nog 
‘slechts’ 92.225 begunstigden geteld, in 2019 al bijna 170.000 (BFVB, 2020). Deze 
verontrustende tendens zet zich door in een tijdperk waarin heel wat Europese landen 
geconfronteerd worden met stijgende armoedecijfers en een inadequate minimum 
inkomensbescherming voor de bevolking op beroepsactieve leeftijd (Cantillon et al., 
2019). Voedselbanken worden dan ook, terecht of onterecht, steeds meer beschouwd 
als een symbool voor het falen van moderne welvaartsstaten om adequate sociale 
bescherming te bieden (Caraher en Furey, 2018; McIntyre et al., 2016; Poppendieck, 
1998).

Bestaand onderzoek naar de sociaal-economische profielen van personen die 
voedselhulp ontvangen, toont aan dat het merendeel niet aan het werk is maar leeft 
van een (ontoereikende) uitkering waarbij vooral leefloontrekkers, personen die 
een leefloon of bijstandsuitkering ontvangen, oververtegenwoordigd zijn (Holmes 
et al., 2018; Onthaal Sint-Antonius, 2018; Tarasuk et al., 2014). Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat voedselhulpgebruikers het tekort aan financiële middelen als 
belangrijkste reden naar voren schuiven waarom ze gebruikmaken van voedselhulp 
(Ghys en Diercks, 2013). Hierdoor kunnen ze immers de kosten reduceren om 
hun noden aan voeding te vervullen waardoor er meer budget overblijft voor het 
consumeren van andere essentiële goederen en diensten (Geerts et al., 2013). Hoewel 
het duidelijk is dat voedselhulpgebruikers financiële moeilijkheden ondervinden, 
ontbreekt in België empirische evidentie over de financiële impact van voedselhulp. 
Slechts enkele studies in het buitenland waagden een poging om op kwantitatieve 
wijze de monetaire waarde van voedselhulp te schatten. In het Verenigd Koninkrijk 
berekenden Caraher en Furey (2018) de kost van een voedselpakket in vergelijking 
met de kost van een gezond voedingspatroon terwijl Pollastri en Maffenini (2018) een 
gelijkaardig onderzoek voerden in een voedselbank in Italië.

* Dit artikel werd opgemaakt op basis van de masterscriptie van de auteur die bekroond werd als een van de 
3 laureaten van de BTSZ Student Award masterscriptie 2019.
De auteurs bedanken Bea Cantillon voor de waardevolle opmerkingen en suggesties die hebben bijgedragen 
aan dit artikel.
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In dit artikel presenteren we de resultaten van een onderzoek naar de monetaire waarde 
van voedselpakketten in Antwerpen en vergelijken we de omvang van de hulp met de 
hoogte van de sociale minima in België. Met andere woorden onderzoeken we de 
financiële impact van voedselhulp voor gezinnen met een beperkt huishoudbudget en 
in welke mate dit compenseert voor ontoereikende minimum inkomensbescherming. 
De focus in dit artikel ligt op het leefloon en wel om twee redenen. Enerzijds zijn 
leefloners oververtegenwoordigd bij de voedselbanken, anderzijds is het leefloon een 
interessante casus omdat het fungeert als laatste vangnet in de sociale bijstand voor 
personen die geen aanspraak (meer) kunnen maken op een andere uitkering.1

Door middel van een casestudy bij het voedselverdeelpunt Onthaal Sint-Antonius te 
Antwerpen schatten we vooreerst de monetaire waarde van voedselpakketten met de 
referentiebudgettenmethode (Storms, 2012; Storms et al., 2015). Ten tweede berekenen 
we het aandeel van voedselhulp in de totale kost van voeding en het netto beschikbaar 
inkomen van leefloners. Nadien brengen we de financiële impact van voedselhulp op 
de inkomensadequaatheid van het leefloon in kaart, door het leefloon met en zonder 
voedselhulp te vergelijken met de hoogtes van zowel de armoederisicograad als de 
referentiebudgetten. Tot slot bekijken we de impact op de inkomensadequaatheid in het 
geval gezinnen voedselhulp ontvangen én alle bestaande kostenreducerende maatregelen 
opnemen waar leefloontrekkers theoretisch gezien aanspraak op kunnen maken.

Het verdere verloop van dit artikel ziet eruit als volgt: in Sectie 2 schetsen we hoe 
toereikend of adequaat het leefloon is in België. Vervolgens kaderen we de Europese en 
Belgische context waarin voedselhulp georganiseerd wordt (Sectie 3). Nadien gaan we 
dieper in op wat we leren uit de literatuur over het profiel van mensen die voedselhulp 
ontvangen (Sectie 4) en over de mogelijke impact die dit op hen heeft (Sectie 5). In 
Sectie 6 komen de data en methoden aan bod, gevolgd door de resultaten in Sectie 7. Tot 
slot worden een conclusie en enkele mogelijke pistes voor beleid geformuleerd (Sectie 8).

2. TOEREIKENDHEID VAN HET LEEFLOON IN BELGIE

Om de sociale minima te beoordelen op hun adequaatheid in functie van de menselijke 
waardigheid, worden vaak twee maatstaven gebruikt: de Europese armoedelijn en de 
referentiebudgetten (Storms, 2018). De Europese relatieve armoedegrens bedraagt 
60% van het nationaal mediaan equivalent netto beschikbaar huishoudinkomen 
(Eurostat, 2020). Dit meetinstrument is wijdverspreid en op eenvoudige en 
statistisch betrouwbare wijze te berekenen (Atkinson et al., 2002), maar het is niet 
meteen duidelijk welke levensstandaard mensen met een inkomen ter hoogte van de 
armoedegrens kunnen bereiken (Goedemé et al., 2019). Om de adequaatheid van 
het leefloon te meten gebruiken we daarom ook de zogenaamde referentiebudgetten.

Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die een bepaalde 
levensstandaard illustreren, in dit geval weerspiegelen ze wat specifieke typegezinnen 
minimaal nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving 
(Storms, 2012). Voor de ontwikkeling van de Belgische referentiebudgetten werd 

(1)  https://www.vlaanderen.be/leefloon.
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vanuit een normatief kader over maatschappelijke participatie overgegaan naar 
universele en intermediaire behoeften (cf. Doyal en Gough, 1991), om zo vast te 
leggen wat minimaal noodzakelijke goederen en diensten zijn (Storms, 2012). Korven 
of behoeften die met gezondheid te maken hebben omvatten gezonde voeding, 
geschikte kleding, adequate huisvesting, gezondheidszorg en rust en ontspanning. 
Korven die onder autonomie vallen betreffen een veilige kindertijd, betekenisvolle 
relaties, mobiliteit en veiligheid (Storms, 2012). Door zoveel mogelijk beroep te doen 
op bestaande richtlijnen, aanbevelingen en wetenschappelijke kennis, aangevuld met 
opinies van experten en burgers met verschillende socio-economische achtergronden, 
werd een concrete invulling gegeven aan de budgetkorven (Storms, 2012). Doordat de 
referentiebudgetten op normatieve wijze weergeven wat iemand minimaal nodig heeft 
om een menswaardig leven te leiden, zijn ze uiterst geschikt zijn om de toereikendheid 
van de sociale minima te bepalen (Storms et al., 2015).

De hoogtes van de referentiebudgetten (voor gezinnen die een private woning huren) 
en de Europese armoedegrens in Figuur 1 wijzen erop dat het netto beschikbaar 
inkomen van gezinnen met een leefloon ontoereikend is om menswaardig te leven. Er 
zijn echter grote verschillen naargelang het gezinstype. Het grootste tekort is terug te 
vinden bij koppels met kinderen. Meer specifiek zijn de tekorten het grootst voor een 
koppel met oudere kinderen, waar het netto inkomen slechts 65% bedraagt van wat 
ze minimaal nodig hebben.

FIGUUR 1: ADEQUAATHEID VAN HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN VAN GEZINNEN MET 

EEN LEEFLOON OP BASIS VAN EEN VERGELIJKING MET DE EUROPESE ARMOEDELIJN EN DE 

REFERENTIEBUDGETTEN (2018)

Bron: Eurostat (2018), MIPI-HHoT 2018 en Referentiebudgetten 2018 (CEBUD).

Om de ontoereikendheid van de sociale minima te compenseren hebben overheden, 
profit- en non-profitorganisaties een aantal kostenreducerende maatregelen ingevoerd 
waar lage inkomensgezinnen gebruik van kunnen maken (Cantillon, 2018; Penne et 
al., 2020). Voorbeelden zijn de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen 
en de sociale maximumfactuur voor elektriciteit en aardgas. De meeste van deze sociale 
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tarieven worden echter niet automatisch toegekend, waardoor ondergebruik naar alle 
waarschijnlijkheid veelvuldig voorkomt (voor een overzicht van de oorzaken van non-
take-up zie Van Mechelen en Janssens, 2017). Het belangrijkste sociaal voordeel waarvan 
lage-inkomensgezinnen gebruik kunnen maken is sociale huisvesting. Indien gehuurd 
kan worden in de sociale sector, leert onderzoek op basis van de referentiebudgetten 
ons dat het inkomen voor bepaalde gezinstypes met een leefloon net toereikend kan 
worden (zie Penne et al., 2020; Storms et al., 2015). Gezien de lange wachtlijsten voor 
een sociale woning, kunnen echter weinig gezinnen hier effectief gebruik van maken 
(Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 2019).

Zoals eerder aangehaald, bevatten de referentiebudgetten ook een voedingskorf. 
Volgens berekeningen is na huisvesting voeding de tweede grootste uitgavenpost in 
het gezinsbudget (Storms, 2012; Storms et al., 2015). Per extra gezinslid zijn er voor 
voeding aanzienlijke meerkosten omdat hier, in tegenstelling tot huisvesting, weinig 
schaalvoordelen zijn. Voeding neemt dus een grote hap uit het noodzakelijke budget 
van gezinnen, ongeacht of het om een klein of groot gezin gaat. In deze studie bekijken 
we voedselhulp als een kostenreducerende maatregel die de noodzakelijke kosten van 
gezinnen inzake voeding kan verminderen.

3. EUROPESE EN BELGISCHE CONTEXT VAN VOEDSELHULP

3.1. EUROPESE STEUN: VAN LANDBOUW- NAAR SOCIALE KWESTIE

Het moderne concept van voedselbanken werd voor het eerst uitgewerkt in 1967 in 
de Verenigde Staten, waarna het snel overwaaide naar de rest van Amerika en Canada. 
Het fenomeen vond zijn ingang in Europa in 1984 toen de eerste voedselbank werd 
opgericht in Frankrijk (FEBA, 2019) en in 1985 volgde België (Ghys en Oosterlynck, 
2015). Al snel kwam de vraag naar één enkele instantie die voedselbanken op Europees 
niveau zou vertegenwoordigen (FEBA, 2019). Dit leidde in 1986 tot de oprichting van 
de Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA), bedoeld om honger te reduceren 
via de strijd tegen voedselverspilling (FEBA, 2019). Dat jaar kende de Europese Unie 
(EU) tevens een record aan landbouwoverschotten. Deze overschotten kwamen via 
het Europees programma ten behoeve van de meest hulpbehoevenden (MDP)2 deels 
ten goede aan de voedselbanken en dus aan de armen. Doordat landbouwoverschotten 
drastisch verminderden met de jaren, konden lidstaten vanaf 2010 een budget 
aanwenden om voeding aan te kopen via openbare aanbestedingen. Deze shift van 
overschotten naar aankopen vormde echter een juridisch probleem omdat er niet 
langer een link was met landbouwbeleid, wat leidde tot de oprichting van een nieuw 
fonds.

In 2014 werd het Fonds voor Europese Hulp aan de Meestbehoeftigen (FEAD) 
opgericht met als doel om de ergste vormen van armoede te verminderen en sociale 
inclusie te promoten in de EU, waardoor voedselhulp niet langer een landbouw- 
maar sociale kwestie werd (Caraher, 2015). Concreet ondersteunt het FEAD lokale 
initiatieven die sociale-integratiemaatregelen en niet-financiële steun – waaronder 

(2)  Het MDP-programma liep van 1987 tot 2013 en werd gefinancierd uit het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (CAP) van de EU.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   596391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   596 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



DE FINANCIELE IMPACT VAN VOEDSELBEDELING

597

voedselhulp – verlenen aan de minstbedeelden, waardoor het beschouwd kan worden 
als een concreet anti-armoedeprogramma met herverdelende mechanismen op 
Europees niveau (Greiss et al., 2019). Elk land ontving een bepaald bedrag voor de 
programmaperiode 2014-2020. In België bedroeg dit 88 miljoen EUR. Hoewel de 
omvang van het FEAD in budgettaire termen gering is (0,3% van het totale EU budget), 
loopt het in sommige lidstaten op tot bijna 50% van de uitgedeelde voedselhulp 
(Europese Commissie, 2019). De POD Maatschappelijke Integratie beheert dit bedrag 
in België en zorgt ervoor dat dit bij de lokale organisaties terechtkomt. Het FEAD 
wordt met andere woorden direct op het lokale niveau ingezet en wordt bovendien 
met een gemeenschappelijk EU-budget gefinancierd, wat een uniek voorbeeld is in 
Europese solidariteit (Greiss et al., 2019).

3.2. VOEDSELHULP IN BELGIE

Voedselbanken zijn liefdadigheidsinstellingen die voedingsmiddelen verschaffen 
aan individuen en gezinnen die niet voldoende in staat zijn om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien (BFVB, 2020). Voedselbanken in België verstrekken 
echter niet rechtstreeks voedsel aan individuen maar doen dit via voedselverdeelpunten, 
sociale kruideniers en sociale restaurants, allen gekenmerkt als lokale organisaties die 
hoofdzakelijk gerund worden door vrijwilligers (Geerts et al., 2013). In België zijn er 
negen voedselbanken werkzaam op provinciaal niveau die overkoepeld worden door 
de Belgische Federatie van Voedselbanken (Geerts et al., 2013). In totaal zijn er meer 
dan 600 aangesloten caritatieve lokale verenigingen die voedselhulp verstrekken in 
België (BFVB, 2020). Dit maakt van hen dan ook de grootste speler op het gebied van 
noodhulp in België (Ghys en Oosterlynck, 2015). Ook in termen van volume is de 
BFVB niet te onderschatten, in 2019 verdeelde ze bijna 18.000 ton voeding (BFVB, 
2020). Dit voedselaanbod komt van verschillende bevoorradingsbronnen, waarbij het 
grootste gedeelte van voedselhulp afkomstig is van de Europese Unie via het FEAD 
(37%). Daarna volgen de voedingsdistributie (30%) en de voedingsindustrie (28%) 
en in mindere mate is voeding afkomstig van veilingen (3%) en inzamelingen (2%).

De voedselbanken hebben twee missies. De eerste betreft de strijd tegen honger 
alsook de re-integratie van mensen in armoede via sociale tewerkstelling. De tweede 
doelstelling van voedselbanken is voedselverspilling tegengaan (BFVB, 2020). 
Belangrijk om in te zien is dat ze dus ‘noodhulp’ bieden aan hen die het nodig hebben, 
maar dat voedselbanken niet het (primaire) doel hebben enkel met voedselhulp 
mensen uit armoede te halen. In realiteit beperkt de rol van voedselbedeling zich 
echter niet tot noodhulp op korte termijn. Uit cijfers bij voedselverdeelpunten blijkt 
dat voedselhulp vaak voor langere tijd gebruikt wordt. Zo zou volgens Ghys en 
Dierckx (2013) voedselhulp mensen afhankelijk maken, met een negatief effect op het 
zelfbeeld als gevolg. Ander onderzoek geeft aan dat mensen voedselhulp als een lange-
termijnhulpbron kunnen beschouwen (Holmes et al., 2018).

4. WIE MAAKT GEBRUIK VAN VOEDSELHULP?

Dat een steeds grotere groep mensen hun weg vinden naar de voedselbanken om 
beroep te doen op voedselhulp, doet ook de vraag rijzen wie deze personen zijn. Welke 
sociodemografische kenmerken hebben ze, in wat voor gezin leven ze en welke vorm 
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van inkomen hebben ze? Verscheidene studies hebben reeds een poging gedaan om de 
profielen van voedselhulpgebruikers in kaart te brengen. In deze sectie bespreken we de 
gegevens voor de klantenpopulatie van het voedselverdeelpunt Onthaal Sint-Antonius 
in 2018, aangezien we hier een casestudy uitvoerden (Onthaal Sint-Antonius, 2018).3

Uit een sociodemografische profielschets op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit 
en gezinstype, blijkt dat de groep klanten in het verdeelpunt Onthaal Sint-Antonius 
zeer divers is. De groep bestaat uit ongeveer evenveel mannen (49%) als vrouwen 
(51%). Het gaat hier vooral om mensen tussen de 30 en 50 jaar (59%). Een vijfde van 
de klanten is tussen de 50 en 60 jaar en 10% is ouder dan 60 jaar. Slechts een kleine 
groep (10%) is jonger dan 30 jaar. Belangrijk om te vermelden is dat deze gegevens 
betrekking hebben op de personen die de voedselpakketten komen ophalen, wat niet 
noodzakelijk overeenkomt met de personen die de voeding werkelijk consumeren. 
Zo is het aantal jonge begunstigden wellicht groter, omdat niet zij, maar veelal hun 
ouders, de voedselpakketten afhalen. Cijfers over de gezinssamenstelling kunnen dit 
gedeeltelijk verduidelijken. Alleenstaanden vormen de grootste groep (45%), gevolgd 
door gezinnen met twee personen (33,5%). Toch komen ook huishoudens met drie of 
meer personen frequent voor (21,5%). In de registratie werd echter geen opsplitsing 
gemaakt naar volwassenen en kinderen, waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk is 
na te gaan hoeveel een- en tweeoudergezinnen er zijn. Tot slot blijkt dat slechts iets 
meer dan de helft van de klanten de Belgische nationaliteit heeft, wat kan worden 
verklaard doordat dit voedselverdeelpunt in het centrum van een grote stad ligt waar 
veel verschillende nationaliteiten voorkomen.

Wat betreft de beroepsstatus en het inkomen, worden enkel cijfers van de groep klanten 
mét verblijfsvergunning weergegeven, aangezien uitkeringen veel onzekerder zijn 
voor mensen zonder wettelijke verblijfsvergunning. Slechts 2 % van de klanten heeft 
regulier werk. Wat uitkeringen in de sociale zekerheid betreft, rapporteert Onthaal 
Sint-Antonius volgende gegevens: 7% heeft een ziekte- of invaliditeitsuitkering, 3% 
een pensioen, 2% een tegemoetkoming voor personen met een arbeidshandicap en 
10% een werkloosheidsuitkering. De grootste groep is echter te vinden in de sociale 
bijstand: 42% van de klanten ontvangt een leefloon. Ook internationaal onderzoek 
bevestigt dat mensen met een leefloon de grootste groep uitmaken van klanten bij de 
voedselbank (Holmes et al., 2018; McPherson, 2006; Tarasuk et al., 2014).

5. DE IMPACT VAN VOEDSELHULP

Voedselhulp heeft ontegensprekelijk een impact op gezinnen die hier gebruik van 
moeten maken. Het gros van de studies naar de impact van voedselhulp focust op 
de emotionele en sociale ervaringen van voedselhulpgebruikers aan de hand van 
kwalitatief onderzoek zoals interviews, observaties of groepsgesprekken. Uit deze 
studies komt duidelijk naar voor dat, hoewel voedselbedeling impliceert dat klanten 
gratis voedsel ontvangen, er sprake is van zogenaamde ‘verborgen’ kosten voor personen 
die voedselhulp ontvangen, zoals het ervaren van schaamte, minderwaardigheid of 

(3)  De focus ligt in deze studie op België, maar uit internationaal onderzoek blijkt dat de kenmerken 
van voedselhulpgebruikers niet substantieel verschillen van andere hoge-inkomenslanden (zie bijvoorbeeld 
Holmes et al., 2018; McPherson, 2006).
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stigmatisering (o.a. Geerts et al., 2013; Middleton et al., 2018; Purdam et al., 2016; 
van der Horst et al., 2014). Deze stigmatisering maakt de drempel om gebruik te 
maken van voedselhulp erg groot (Ghys en Oosterlynck, 2015), waardoor individuen 
de beslissing om naar de voedselbank te stappen vaak uitstellen tot ze echt wanhopig 
zijn (McPherson, 2006; Middleton et al., 2018).

Voedselhulp heeft ook een financiële impact op het huishoudbudget van gezinnen. 
Personen die beroep doen op voedselbanken bevinden zich namelijk in een precaire 
financiële situatie, waardoor ze trachten te besparen waar mogelijk (Geerts et al., 
2013). De stap zetten naar voedselhulp zorgt er niet alleen voor dat huishoudens meer 
zekerheid hebben over een aantal voedingsproducten, het zorgt er ook voor dat ze meer 
geld overhouden voor andere zaken omdat ze kunnen besparen op voeding (Geerts 
et al., 2013). Dit is niet onbelangrijk aangezien voeding de op één na belangrijkste 
uitgavenpost is in het huishouden (Storms, 2012). Daarenboven maakt voeding bij 
armere gezinnen een relatief groter deel uit van hun huishoudelijke uitgaven dan bij 
rijkere gezinnen (Burns en Friel, 2007).

Maar hoe belangrijk is voedselhulp voor het budget van gezinnen die er gebruik van 
maken? Pollastri en Maffenini (2018) trachtten in een statistische studie het percentage 
van voedselhulp weer te geven ten opzichte van de totale hoeveelheid geconsumeerde 
voeding in één lokale organisatie in Milaan, Italië. Aan de hand van een steekproef van 
veertig gezinnen, werd de gemiddelde waarde van de voedselpakketten berekend. Dit 
bedroeg volgens hun schattingen 68,42 EUR per maand, ten opzichte van een totaal 
van 289,84 EUR uitgaven aan voeding. Caraher en Furey (2018) schatten de waarde 
van voedselhulp voor vier voedselverdeelpunten in Noord-Ierland en vergeleken deze 
waarde met de kost van een gezond voedingspatroon, waarvoor ze zich baseerden op 
referentiebudgetten-onderzoek. Dat is ook de methode die wij gevolgd hebben.

6. DATA EN METHODE

Op basis van de samenstelling van de voedselpakketten bij Onthaal Sint-Antonius, 
werden de producten geprijsd aan de hand van de referentiebudgettenmethode. De 
overeenkomstige bedragen werden toegevoegd aan de gesimuleerde netto beschikbare 
inkomens van specifieke typegezinnen en vergeleken met de hoogte van de Europese 
armoedegrens en de totale referentiebudgetten.

6.1. CASESTUDY:  VOEDSELVERDEELPUNT ‘ONTHAAL SINT-ANTONIUS’

In een eerste fase van dit onderzoek werd een casestudy uitgevoerd bij het 
voedselverdeelpunt ‘Onthaal Sint-Antonius’ te Antwerpen waar data werden verzameld 
over de voedselpakketten. Gedurende acht weken – gaande van midden februari 2019 
tot midden april 2019 – werden op wekelijkse basis de inhoud en samenstelling 
van de voedselpakketten manueel geregistreerd voor verschillende gezinsgroottes. 
Belangrijk om te vermelden is dat dit gaat om de maximale hoeveelheid producten die 
klanten kunnen meekrijgen. De voedselpakketten van klanten die bepaalde producten 
niet wensen mee te nemen (doordat ze het bijvoorbeeld niet lekker vinden of door 
bepaalde eetgewoonten niet kunnen eten) zullen met andere woorden kleiner zijn 
dan de voedselpakketten die geregistreerd werden. De voornaamste reden waarom 
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de inhoud van de voedselpakketten meermaals gemeten werd, betreft het controleren 
voor eventuele schommelingen in de inhoud en bijgevolg de geldwaarde van de 
voedselpakketten. De meeste voedselverdeelpunten ontvangen namelijk geregeld 
overschotten van supermarkten, maar de hoeveelheid van deze overschotten kan van 
week tot week en zelfs van dag tot dag sterk verschillen. Om voor deze fluctuaties 
te corrigeren en om betrouwbaardere resultaten te kunnen leveren, werden meerdere 
meetmomenten voorzien.

6.2. DE KOST VAN VOEDING: DE VOEDINGSKORF

Er bestaan verschillende methoden om de kost van voeding te bepalen.4 Wij vertrekken 
van de referentiebudgetten (met name de voedingskorf ) als methode om de producten 
van de voedselpakketten te prijzen. Zoals reeds aangehaald zijn referentiebudgetten 
geprijsde korven van goederen en diensten die weergeven wat iemand minimaal 
nodig heeft om adequaat aan de samenleving te kunnen deelnemen. Eén van de elf 
omvattende noden of korven is de voedingskorf, die de minimale kost van een gezond 
voedingspatroon weergeeft. De voedingskorf is gebaseerd op de voedingsaanbevelingen 
van de Nationale gezondheidsraad en de nutritionele doelstellingen van het Nationaal 
Voedings- en Gezondheidsplan voor België. Met behulp van voedingsdeskundigen en 
burgers met verschillende socio-economische achtergronden in focusgroepen werden 
deze richtlijnen omgezet in een gevarieerde, smaakvolle, haalbare en aanvaardbare korf 
van voedingsproducten (Stroms, 2012). Het prijzen in de voedingskorf gebeurt aan de 
hand van minimale maar aanvaardbare prijzen in bereikbare supermarkten.

Belangrijk is dat de referentiebudgetten en dus ook de voedingskorf werden ontwikkeld 
voor specifieke typegezinnen. Wat gezinnen minimaal nodig hebben kan immers 
sterk verschillen naargelang hun kenmerken en leefsituaties. Om een financiële 
ondergrens te kunnen bepalen, wordt verondersteld dat de gezinsleden in een goede 
gezondheid verkeren, dat ze zelfredzaam en goed geïnformeerd zijn, toegang hebben 
tot publieke diensten en dat ze over de nodige competenties beschikken om dagelijks 
met een beperkt budget een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Het is belangrijk om 
in gedachte te houden dat deze assumpties, voornamelijk voor kwetsbare gezinnen, 
niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Wanneer gezinnen zich niet in deze 
‘ideale situatie’ bevinden, wanneer ze niet beschikken over de nodige capaciteiten of 
wanneer ze specifieke (voeding)vereisten hebben, zal het berekende noodzakelijke 
budget onvoldoende zijn om toegang te hebben tot een adequaat voedingspatroon. 
Bovendien heeft voeding ook andere functies dan het behouden van een goede 
gezondheid en vervult het bijvoorbeeld ook verschillende sociale en culturele noden in 
de samenleving. De voedingskorf vertegenwoordigt enkel het minimale noodzakelijke 
budget voor een gezond, aanvaardbaar en gevarieerd dieet, maar in de andere korven 
(ontspanning en sociale relaties) van de referentiebudgetten wordt ook een minimaal 
budget opgenomen dat tegemoetkomt aan deze socio-culturele functies van voeding.

(4)  Bijvoorbeeld Cost of Basic Needs methode (Burns en Friel, 2007), Minimum Cost of a Nutritious Diet 
methode (Geniez et al., 2014), Food Frequency Questionaire en dagboekmethode (Monsivais et al., 2013) en 
Voedingspakket Voedingscentrum (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) Nederland).
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In deze studie kozen we ervoor om de referentiebudgetten te gebruiken omdat ze de 
minimaal noodzakelijke en aanvaardbare kost van een gezond voedingspatroon in België 
in kaart brengen. Dit betekent dat de geschatte waarde van de voedselpakketten dus 
niet de werkelijke waarde van de voedselhulp weerspiegelt. In de referentiebudgetten 
wordt immers gebruikgemaakt van goedkope supermarktprijzen, terwijl dit in de 
voedselpakketten niet noodzakelijk het geval is (deze kunnen bijvoorbeeld duurdere 
merkproducten bevatten als gevolg van marktoverschotten). Het niet prijzen van 
de werkelijke producten, heeft echter als voordeel dat deze studie illustreert hoeveel 
een voedselpakket met gelijkaardige producten kost voor gezinnen aan minimale 
maar aanvaardbare marktprijzen. Voor de meerderheid van de producten in de 
voedselpakketten konden we de prijzen overnemen uit de voedingskorf en waar dit 
niet mogelijk was, prijsden we de producten op analoge wijze en indexeerden we deze 
producten naar juni 2018 aan de hand van de consumptieprijsindex voor Voeding en 
niet-alcoholische dranken (Statbel, 2019). Bovendien heeft deze methode tot voordeel 
dat de waarde van de voedingspakketten rechtstreeks verhouden kan worden tot de 
noodzakelijke kost van gezonde voeding en het totale budget dat minimaal nodig is 
voor een menswaardig bestaan.

6.3. HET LEEFLOON VOOR TYPEGEZINNEN

We vergelijken de geprijsde voedselpakketten met het inkomen waarover gezinnen met 
een leefloon beschikken. We maken hiervoor gebruik van de MIPI-HHoT-dataset, 
die gebaseerd is op de Hypothetical Household Tool (HHoT) van het EUROMOD-
microsimulatiemodel om minimum inkomensbescherming indicatoren (MIPI) 
te construeren. De MIPI-HHoT-dataset bevat simulaties van netto beschikbare 
gezinsinkomens voor verschillende typegezinnen in drie inkomenssituaties, waaronder 
de situatie waarin het gezin rondkomt met een leefloon5 (Marchal et al., 2018).

In deze studie focussen we op vier typegezinnen:

�	alleenstaande 35-jarige man;
�	getrouwd heteroseksueel koppel, beiden 35 jaar;
�	alleenstaande gescheiden vrouw van 35 met 2 kinderen – een jongen van 14 jaar 

en een meisje van 7 jaar;
�	getrouwd heteroseksueel koppel, beiden 35 jaar, met 2 kinderen – een jongen van 

14 jaar en een meisje van 7 jaar.

De hoogte van de gesimuleerde netto beschikbare inkomens voor de vier beschreven 
typegezinnen en een vergelijking van deze inkomens met de Europese armoedegrens 
en de referentiebudgetten gaven we reeds weer in Figuur 1 van Sectie 2, waar de 
ontoereikendheid van het leefloon aangetoond werd.

(5)  Het gaat hier om leeflonen voor alleenstaanden (910,52 EUR per maand sinds 1 september 2018) en 
voor samenwonenden met gezinslast (1.254,82 EUR per maand sinds 1 september 2018) (POD MI, 2019).
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7. RESULTATEN

7.1. MONETAIRE WAARDE VAN VOEDSELPAKKETTEN

Tabel 1 toont voor verschillende gezinsgroottes de gemiddelde geldwaarde van de 
voedselpakketten gedurende de registratieperiode, alsook de gemeten minimum- en 
maximumwaarden. Voor een alleenstaande bedraagt een voedselpakket gemiddeld 
67 EUR per maand. De onder- en bovengrens, respectievelijk 56,42 EUR en 71,81 
EUR, wijzen erop dat de voedselpakketten van week tot week in waarde verschillen. 
Dit verschil is vooral te wijten aan fluctuaties in de hoeveelheden overschotten die 
supermarkten en andere actoren aan het voedselverdeelpunt  leveren. Deze resultaten 
hebben betrekking op één verdeelpunt en mogen dus niet veralgemeend worden naar 
alle caritatieve verenigingen in België die voedselhulp uitdelen. Ze geven wel een eerste 
indicatie van de monetaire waarde van voedselpakketten in een grootstad.

TABEL 1: GEPRIJSDE WAARDEN VOEDSELPAKKETTEN VOOR VERSCHILLENDE GEZINSGROOTTE, IN EURO 

PER MAAND (2019)

Gezinsgrootte Minimale waarde 
voedselpakket

Gemiddelde waarde 
voedselpakket

Maximale waarde 
voedselpakket

Alleenstaande 56,42 66,99 71,81

2 personen 62,44 73,69 77,45

3 personen 68,53 78,58 84,60

4 personen 98,52 106,77 115,37

5 personen 100,26 108,57 117,41

6 personen 102,00 110,60 119,50

≥ 7 personen 129,75 140,16 152,35

Bron: eigen berekeningen op basis van de voedingskorf 2018 en eigen geprijsde producten.

Naarmate meer personen in het huishouden aanwezig zijn, neemt de inhoud van de 
voedselpakketten en de geldwaarde toe. Er is evenwel geen proportionele toename 
per extra persoon in het huishouden. Dit is het gevolg van de wijze waarop in 
Onthaal Sint-Antonius de voedselpakketten samengesteld worden voor verschillende 
gezinsgroottes. Gezinnen bestaande uit één tot en met drie personen ontvangen 
van de meeste voedingsproducten één stuk, gezinnen bestaande uit vier tot en met 
zes personen twee stukken en gezinnen met meer dan zes personen drie stukken.6 
Tabel 1 laat de gevolgen van deze praktijk duidelijk zien. Een gezin met twee of drie 
personen ontvangt een voedselpakket waarvan de waarde nauwelijks hoger ligt dan 
voor een één- of tweepersoonsgezin. De waarde van een voedselpakket voor een gezin 

(6)  Deze regel geldt voor de meerderheid van de producten, waaronder bloem, melk, groenten in blik, vlees, 
charcuterie, kaas. De reden hiervoor is dat veel van deze producten in een bepaalde hoeveelheid verpakt 
worden, waardoor het niet anders kan dan een alleenstaande een pak bloem van 1kg te geven, ook al is 
dit voor één persoon veel. Het zou echter niet mogelijk zijn met de beperkte middelen die Onthaal Sint-
Antonius heeft, om voor ieder extra gezinslid een bijkomend product mee te geven. Enkel zaken als fruit, 
yoghurt, frisdrank, ... worden gerekend per persoon.
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met vier personen neemt sterker toe, tot 106,77 EUR, doordat een groot deel van 
de producten verdubbeld wordt. Voor gezinnen met vijf en zes personen bedragen 
de voedselpakketten gemiddeld 108,57 EUR en 110,60 EUR, opnieuw slechts een 
minieme stijging. Ten slotte werd voor gezinnen met zeven of meer personen een 
gemiddelde maandelijkse waarde geschat van 140,16 EUR.

Uit deze geschatte waarden zien we dat het voedselpakket relatief voordeliger is 
voor kleine gezinnen dan voor grote gezinnen. Bovendien wordt er voor de meeste 
producten een extra eenheid gegeven vanaf vier en opnieuw vanaf zeven personen, 
waardoor gezinnen met één, vier en zeven personen een voordeel ondervinden. 
Dit heeft bijgevolg directe gevolgen voor het ‘inkomensvoordeel’ van gezinnen die 
voedselhulp ontvangen, wat verder in dit hoofdstuk zal blijken.

7.2. AANDEEL VOEDSELHULP IN DE KOST VAN VOEDING EN HET INKOMEN

Aangezien voedselbedeling in de eerste plaats een invloed heeft op de noodzakelijke 
uitgaven voor voeding, tonen we in Tabel 2 het aandeel van voedselhulp in de totale 
minimale kost van een gezond voedingspatroon, zoals berekend in de Belgische 
referentiebudgetten. Dit doen we voor de vier typegezinnen die een leefloon ontvangen 
(zie Sectie 6.3.): een alleenstaande, een koppel, een alleenstaande ouder met twee 
kinderen en een koppel met twee kinderen.

Voedselhulp dekt een aanzienlijk deel van de totale kost van een gezond en 
gevarieerd voedingspatroon, indien het gezin geen bijkomende noden of specifieke 
voedingsvereisten heeft en de competenties heeft om dagelijks zelf maaltijden te 
bereiden (zie Sectie 6.2. voor meer informatie over de typegezinnen en assumpties). 
In Tabel 2 zien we dat voedselhulp voor een alleenstaande man ongeveer 40% van 
de totale voedingskost dekt. Dit betekent dat, om aan een gezond en gevarieerd 
eetpatroon te voldoen, nog iets meer dan de helft aan voeding zelf aangekocht dient te 
worden. In de vorige sectie zagen we dat het aantal gezinsleden in hoge mate het aantal 
voedingsproducten bepaalt dat de gezinnen ontvangen. Dit vertaalt zich ook hier: het 
aandeel van voedselhulp in de totale voedingskorf daalt sterk met de gezinsgrootte. 
Voor een koppel bedraagt het aandeel 24,7%, voor een alleenstaande ouder en een 
koppel met twee kinderen daalt dit tot ongeveer 18%.
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TABEL 2: MINIMALE VOEDINGSKOST ZOALS BEREKEND IN DE VOEDINGSKORF, WAARDE VOEDSELPAKKET 

EN PERCENTAGE VOEDSELHULP IN MINIMAAL VOEDINGSBUDGET

Typegezin Minimale kost 
voedingskorf (EUR/

maand)

Waarde voedsel-
pakket (EUR/maand)

% voedselpakket in 
voedingskorf

Alleenstaande 
(man)

165,80 66,99 40,40%

Koppel 298,60 73,69 24,68%

Alleenstaande 
ouder + 2 kinderen

436,50 78,58 18,00%

Koppel + 2 
kinderen

590,60 106,77 18,08%

Bron: eigen berekeningen op basis van de voedingskorf (2018).

Hoe verhouden de voedselpakketten zich tot het gehele inkomen van leefloontrekkers? 
Deze berekening is nuttig om een eerste idee te krijgen betreffende de impact die 
voedselhulp heeft op de inkomensadequaatheid van het leefloon. De netto beschikbare 
inkomens van de vier typegezinnen met een leefloon bedragen achtereenvolgens 
890,53 EUR, 1.185,92 EUR, 1.692,60 EUR en 1.690,44 EUR (MIPI-HHoT, 2018). 
In de laatste kolom van Tabel 3 tonen we de procentuele waarde van het geschatte 
aandeel dat voedselhulp inneemt in het netto beschikbaar inkomen van elk van deze 
typegezinnen.

TABEL 3: LEEFLOON, WAARDE VOEDSELPAKKET EN PERCENTAGE VOEDSELHULP IN BESCHIKBAAR 

INKOMEN

Typegezin Leefloon (NBI) 
(EUR/maand)

Waarde voedsel-
pakket (EUR/maand)

% voedselpakket in 
inkomen

Alleenstaande 890,53 66,99 7,00%

Koppel 1.185,92 73,69 5,85%

Alleenstaande 
ouder + 2 kinderen

1.692,60 78,58 4,44%

Koppel + 2 kinderen 1.690,44 106,77 5,94%

Bron: eigen berekeningen op basis van de voedingskorf (2018) en MIPI-HHoT (2018).

Voor een alleenstaande bedraagt voedselhulp 7% ten opzichte van het netto 
beschikbaar inkomen. Dit aandeel is niet verwaarloosbaar, maar is eerder klein. Voor 
meerpersoonshuishoudens ligt dit percentage nog lager omdat de minimuminkomens 
hoger liggen (rekening houdend met de extra gezinslast), terwijl voedselpakketten 
maar licht toenemen (zie Sectie 7.1.). Voor een koppel bedraagt de voedselhulp 
5,85% van het inkomen en voor een alleenstaande ouder met twee kinderen daalt 
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dit verder tot 4,44%. Tot slot bedraagt het aandeel voedselhulp voor een koppel met 
twee kinderen 5,94% van hun beschikbare inkomen, wat opnieuw iets hoger ligt ten 
opzichte van een alleenstaande ouder gezien de waarde van het voedselpakket stijgt, 
terwijl het inkomen ongeveer hetzelfde blijft.

7.3. IMPACT VOEDSELHULP OP DE INKOMENSADEQUAATHEID VAN HET LEEFLOON

In welke mate kan voedselhulp iets veranderen aan de ontoereikendheid van het 
leefloon? Resultaten uit de vorige sectie brachten reeds aan het licht dat voedselhulp, 
zij het in beperkte mate, een deel van de noodzakelijke uitgaven voor voeding kan 
drukken. In Figuur 2 bestuderen we de toereikendheid van het minimuminkomen 
van vier typegezinnen in drie situaties: (1) gezinnen die een leefloon ontvangen, (2) 
gezinnen die een leefloon en voedselhulp ontvangen en (3) gezinnen die een leefloon 
ontvangen, en naast voedselhulp ook een sociale woning huren en alle sociale voordelen 
opnemen waar zij recht op hebben. Om de financiële impact van voedselhulp en 
de andere voordelen te kunnen schatten, worden deze kostenreducties opgeteld als 
‘inkomensvoordeel’ bij het beschikbare inkomen.

FIGUUR 2: DE ADEQUAATHEID VAN HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN VOOR GEZINNEN MET 

EEN LEEFLOON, ZONDER EN MET EEN ‘INKOMENSVOORDEEL’ UIT VOEDSELHULP EN ANDERE 

KOSTENCOMPENSERENDE MAATREGELEN (2018)

Bron: eigen berekening op basis van MIPI-HHoT dataset 2018, Referentiebudgetten 2018 en de geschatte financiële 
waarde van voedselhulp. Toevoeging van sociale huur en andere kostencompensaties op basis van de paper van Penne 
et al. (2020).

Uit Figuur 2 zijn drie zaken af te leiden. Ten eerste, door de zwarte lijn (hoogte van 
het netto inkomen uit het leefloon) met de grijze balken (de referentiebudgetten en 
armoederisicograad) te vergelijken, zien we op basis van beide indicatoren dat de 
leeflonen ontoereikend zijn voor alle typegezinnen (cf. Figuur 1). Op basis van de 
Europese armoedegrens is het tekort het grootst voor koppels met (1.049,87 EUR) en 
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zonder kinderen (601,24 EUR). De tekorten voor alleenstaanden (300,91 EUR) en 
eenoudergezinnen (451,99 EUR) zijn kleiner, maar even goed substantieel.

Ten tweede, zien we dat het leefloon inclusief het financiële voordeel uit voedselhulp 
(weergegeven door de donkergrijze lijn) hoger ligt dan het leefloon zonder voedselhulp 
(zwarte lijn). Desondanks is het verschil tussen deze twee lijnen klein. We nemen waar 
dat de inkomens van leefloners inclusief de waarde van voedselhulp nog steeds ver 
onder de armoedegrens en de referentiebudgetten vallen. De leeflonen blijven met 
andere woorden onvoldoende middelen hebben om een menswaardig leven te leiden, 
zelfs indien de gezinnen beroep doen op voedselhulp.

Tot slot weerspiegelt de lichtgrijze lijn het netto inkomen uit het leefloon inclusief de 
financiële voordelen uit voedselhulp, sociale huur én alle bestaande kostenreducerende 
maatregelen waar gezinnen met een leefloon aanspraak op kunnen maken om hun 
noodzakelijke uitgaven te drukken (Storms et al., 2015; Penne et al., 2020). Naast 
sociale huur, namen we de volgende sociale voordelen mee in deze oefening: het 
sociaal tarief voor elektriciteit en water, een kortingsbon voor energiezuinige toestellen, 
de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorgen, het sociaal telefoon- en 
internettarief, de vrijstelling van de provinciebelasting en de reductie op het openbaar 
vervoer (cf. Penne et al., 2020). We stellen vast dat het leefloon voor alleenstaanden en 
koppels zonder kinderen nipt volstaat wanneer ze een sociale woning huren, beroep 
doen op voedselhulp en alle bovengenoemde kostenreducerende maatregelen. Ook 
een alleenstaande ouder met twee kinderen zal in dit geval net voldoende middelen 
hebben om niet onder de armoedegrens te vallen, maar volgens de referentiebudgetten 
blijft het inkomen onvoldoende. Voor koppels met twee kinderen tonen beide 
indicatoren aan dat het leefloon ontoereikend blijft, zelfs indien ze gebruikmaken van 
voedselhulp, sociale huur en alle andere kostenreducerende maatregelen.

Met andere woorden, we zien dat voedselhulp en andere sociale voordelen een impact 
kunnen hebben op de toereikendheid van de minimuminkomensbescherming (het 
grootste voordeel komt onmiskenbaar uit sociale huur, zie Penne et al., 2020). 
Anderzijds merken we ook grote verschillen tussen gezinstypes en dat sommigen uit 
de boot vallen. Bovendien is het belangrijk op te merken dat in werkelijkheid weinig 
gezinnen al deze voordelen kunnen opnemen, door problemen zoals lange wachtlijsten, 
gebrek aan automatische toekenning of ingewikkelde administratieve procedures (zie 
Van Mechelen en Janssens, 2017). Desondanks geeft het betrekken van deze voordelen 
een vollediger beeld van wat kostenreducerende maatregelen teweeg kunnen brengen 
voor het netto beschikbaar inkomen van lage-inkomensgezinnen.
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8. CONCLUSIE EN BELEIDSAANBEVELINGEN

De resultaten uit deze studie tonen aan dat voedselhulp 7% van het inkomen 
vertegenwoordigt voor een alleenstaande met een leefloon, 5,85% voor een koppel, 
4,44% voor een eenoudergezin met twee kinderen en 5,94% van een koppel met 
twee kinderen. Voedselhulp is dus niet onbelangrijk, maar het is duidelijk dat louter 
voedselhulp onvoldoende is om de tekorten van het leefloon te kunnen compenseren. 
Daarvoor is de afstand te groot tussen het leefloon en het budget dat nodig is om 
niet in armoede te vallen en een menswaardig bestaan leiden. Deze bevinding sluit 
aan bij vaststellingen uit voorgaande kwalitatieve onderzoeken, waarin klanten van 
voedselverdeelpunten getuigen dat voedselhulp hen op financieel vlak tot op zeker 
hoogte helpt, maar niet in de mate dat ze hiermee uit armoede raken (Geerts et al., 
2013).

In de uitspraak ‘alle kleine beetjes helpen’ zit echter een vorm van waarheid. Hoewel 
voedselbedeling an sich niet noemenswaardig bijdraagt aan het verminderen van het 
risico op armoede, toonde onze analyse dat een combinatie van voedselhulp, een sociale 
woning en andere kostenreducerende maatregelen wél opmerkelijke verbeteringen 
in inkomensadequaatheid kan teweegbrengen. Alleenstaanden en koppels zonder 
kinderen met een leefloon hebben (indien ze aan alle voorwaarden voldoen, zoals 
een goede gezondheid – zie Sectie 6.2.) minimaal nipt voldoende om te kunnen 
deelnemen aan de samenleving, indien ze behalve voedselhulp ook gebruikmaken 
van de voordelen van sociale huisvesting, het sociaal tarief voor water en elektriciteit, 
enzovoort. Voornamelijk het huren van een woning op de sociale huurmarkt maakt 
een wezenlijk verschil voor gezinnen (zie Penne et al. 2020). Voor grotere gezinnen 
met kinderen blijven de leeflonen in de meeste gevallen onvoldoende, zelfs wanneer ze 
gebruikmaken van al deze extra financiële voordelen. Bovendien maken veel kwetsbare 
gezinnen geen gebruik van deze sociale voordeeltarieven of van voedselhulp, door de 
lange wachtlijsten (zie Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 2019), schaamte 
en stigmatisering (bijvoorbeeld Ghys en Oosterlynck, 2015; Middleton et al., 
2018) of andere drempels, zoals gebrekkige informatie, fragmentering, en complexe 
administratie (zie bijvoorbeeld Van Mechelen en Janssens 2017).

De resultaten uit deze studie zijn onderhevig aan enkele beperkingen. Ten eerste zijn 
de resultaten enkel van toepassing op één voedselverdeelpunt en dit voor een periode 
van 8 weken. De geschatte waarde van de voedselpakketten kan dus niet veralgemeend 
worden naar alle voedselhulp in België. Ten tweede focussen we ons in deze studie 
op de minimale kost van een gezond, aanvaardbaar en gevarieerd voedingspatroon 
voor specifieke typegezinnen die in goede gezondheid verkeren, zelfredzaam en goed 
geïnformeerd zijn en dagelijks hun eigen maaltijd kunnen bereiden. De noodzakelijke 
voedingsuitgaven van gezinnen met bijkomende noden - omwille van bijvoorbeeld 
gezondheidsproblemen of een gebrek aan competenties om met een beperkt budget 
te winkelen of te koken - zullen hoger liggen dan de berekende voedingskorf. Dit 
zorgt waarschijnlijk voor een overschatting van het aandeel van voedselhulp in de 
totale noodzakelijke uitgaven die kwetsbare gezinnen moeten maken om toegang te 
hebben tot een gezond voedingspatroon en een menswaardig bestaan in het algemeen. 
Tot slot hebben we in deze studie geen rekening gehouden met de kwaliteit van de 
voedselpakketten. Uit onderzoek weten we dat deze niet noodzakelijk overeenstemmen 
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met gezonde, gevarieerde en kwaliteitsvolle voedingsproducten (zie bijvoorbeeld Ghys 
en Dierckx, 2013; Middleton et al. 2017).

Met het oog op een betere bescherming voor lage-inkomensgezinnen kunnen we op 
drie vlakken aanbevelingen formuleren. Ten eerste is het aangewezen om te streven 
naar een adequate sociale bescherming door middel van structurele maatregelen, zoals 
het optrekken van de sociale minima tot aan de armoedegrens. Het gat dichten van het 
leefloon en andere sociale minima met de armoedegrens is echter geen gemakkelijke 
opgave. Er hangt een hoog prijskaartje aan vast en is hoe dan ook een proces van lange 
adem (zie Collado et al., 2019).

Ten tweede is er nog ruimte voor verbetering wat de piste van kostenreducerende 
maatregelen betreft. Het is een objectieve vaststelling dat deze sociale voordelen 
gezinnen met een uitkering of laag inkomen op financieel vlak kunnen helpen. In 
realiteit doen ze dit niet noodzakelijk, wegens de reeds aangehaalde problemen. Het 
feit dat vele sociale tarieven eerst moeten worden aangevraagd, waarbij gezinnen 
bovendien eerst weet moeten hebben van het bestaan van deze voordelen, maakt dat 
deze in werkelijkheid niet zo toegankelijk zijn. Als gezinnen dan toch de weg vinden 
naar een sociaal voordeeltarief, lopen ze bovendien het risico op lange wachtlijsten te 
belanden. Een vergroting van het aanbod aan bijvoorbeeld sociale woningen is daarom 
een must, gezien sociale huisvesting de grootste reductie in kosten van gezinnen 
veroorzaakt (zie Penne et al., 2020).

Tot slot blijft voedselhulp, ondanks haar beperkte financiële aanvulling, een 
controversiële vorm van noodhulp die gepaard gaat met onder meer schaamte en 
stigma (Ghys en Oosterlynck, 2015; Van der Horst et al., 2014). Gezien de stijgende 
vraag naar voedselhulp en de toenemende beleidsaandacht voor voedselbanken in 
relatie tot armoede(bestrijding), is er meer dan ooit nood aan empirisch onderzoek 
naar de aanleidingen en implicaties van voedselhulp. Het is langs de ene kant nodig 
dat er heden caritatieve organisaties bestaan die inspelen op de hoge noden van 
personen met gelimiteerde financiële middelen door voedselhulp te verdelen, maar 
langs de andere kant is het raadzaam dat de overheid maar ook het middenveld en de 
organisaties zelf nadenken over verbeteringen of menswaardigere alternatieven voor 
deze vorm van noodhulp.
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SOCIALE BESCHERMING VAN 
DAKLOZEN*

DOOR FILIP PUYPE
Master of Laws in het sociaal recht (VUB), medewerker ACV Brussel – Rechtskundige Dienst

1. INLEIDING

Volgens de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid moet onder sociale 
bescherming worden verstaan: maatregelen van openbare of particuliere instellingen 
die tot doel hebben om de lasten van personen ten gevolge van een vastgestelde 
reeks risico’s en behoeften te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een 
gelijktijdige tegenprestatie of individuele overeenkomst. Deze sociale bescherming 
gaat vaak gepaard met de betaling van sociale uitkeringen, maar ook met het 
verlenen van diensten.1 Voor de Verenigde Naties gaat het bijvoorbeeld kortweg over 
inkomensgarantie en toegang tot basisvoorzieningen.2 In deze bijdrage ga ik na in 
hoeverre daklozen aanspraak kunnen maken op sociale bescherming, want aan de 
toegang tot deze voorzieningen hangen voorwaarden vast die soms moeilijk door hen 
te vervullen zijn.

Ook het systeem van ‘sociale zekerheid’ slaagt er niet in om iedereen op een of andere 
manier uit de armoede te houden. Nochtans is het recht op sociale zekerheid een 
sociaal grondrecht, wat betekent dat de staat zich actief met deze rechten inlaat. Dit 
recht wordt tevens door heel wat internationale verdragen en zelfs door de grondwet 
erkend.

Deze bijdrage start met een verwijzing naar de conclusie van een werk van G. 
Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963 (1994), waarin 
hij stelt dat “tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw een sociaal beschermingssysteem 
[werd] uitgewerkt dat (…) ‘sociale zekerheid’ werd genoemd. Is de term ‘zekerheid’ wel 
goed gekozen? De huidige periode [jaren 1990] toont de grenzen van dat systeem duidelijk 
aan: de sociale uitsluiting, de ongelijkheid, de armoede werden nooit helemaal uitgeroeid.” 
En hij citeert Walter Leën, die in 1950 reeds schreef “dat de echte ‘sociale zekerheid’ veel 
meer inhoudt dan de ‘sociale verzekeringen’ waarop het systeem van 1944 gebaseerd is. De 
werk- en woonzekerheid, de toegang tot de cultuur en de opvoeding, enz., zijn essentiële 
factoren voor een ‘sociale zekerheid’ die naam waardig.”3 Wel valt op te merken dat 

* Dit artikel werd opgemaakt op basis van de scriptie van de auteur die bekroond werd als een van de 3 
laureaten van de BTSZ Student Award masterscriptie 2019. De scriptie werd ingediend als masterproef in 
het kader van Master of Laws in sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel onder het promotorschap van 
Prof. G. Van Limberghen.
(1)  FOD Sociale Zekerheid, Sociale bescherming in België: ESSOBS data voor België, Brussel, p. 8, 2010, 
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/essobs-2008-nl.pdf.
(2)  Detavernier, K., Sociale bescherming is een mensenrecht, in Wereldbeeld, jg. 39, nr. 175, 2016, http://
www.vvn.be/wereldbeeld/sociale-bescherming-een-mensenrecht/.
(3)  Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, Balans/VUB Press, 
p. 197, 1994.
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woonzekerheid en het recht op huisvesting geen onderdeel uitmaken van de sociale 
zekerheid.4

Woonzekerheid – die nodig is om aanspraak te kunnen maken op sociale rechten 
– is het hoofdprobleem bij daklozen. In het Atlantic Charter (1941)5 werden reeds 
sociale rechten, recht op gezondheid, op een dak boven je hoofd en op onderwijs 
als grondrechten van ieder mens vastgelegd.6 Het recht op wonen is opgenomen in 
meerdere internationale verdragen en wetten, zoals artikel 25, 1° van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 10 december 19487, en artikel 
7 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 
(ECOSOC-Verdrag)(1966). Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft 
verdragen aangenomen betreffende sociale zekerheid, zoals Verdrag C102, door België 
geratificeerd op 11 september 1959. Wat betreft huisvesting is er aanbeveling nr. 115, 
maar uit de algemene principes ervan blijkt dat zij van toepassing is op huisvesting 
van volgende categorieën: “this recommendation applies to the housing of manual and 
non-manual workers, including those who are self-employed and aged, retired or physically 
handicapped persons”.8

Op Europees vlak werden eveneens verdragen aangenomen die ruimte bieden aan het 
recht op wonen en het recht op huisvesting. Het recht op sociale bescherming voor 
eenieder is ook in diezelfde teksten opgenomen. Vanaf het eind van de jaren dertig 
worden, in kringen van antifascistische intellectuelen en politici, de wijdverbreide 
armoede en miserabele levensomstandigheden van grote delen van de Europese 
bevolking gezien als een belangrijke voedingsbodem voor het fascisme. In het 
kader van de Raad van Europa werden twee belangrijke grondrechteninstrumenten 
aangenomen, met name het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens (EVRM) van 4 november 1950, en het Europees Sociaal Handvest (ESH) van 
18 oktober 1961 en de herziene versie ervan van 3 mei 1996 (HESH).9

(4)  Zie Van Limberghen, G., Sociale-zekerheidsrecht en rechts(on)zekerheid, recht en sociale (on)zekerheid, 
RW, 1993-94, pp. 1176-1189; Boos, C., Geleijnse, L., Muffels, R. en Berghman, J., Omvang van de sociale 
zekerheid, C.O.S.Z.-reeks nr. 41, ’s-Gravenhage, Ministerie van Sociale Zaken, pp. 20-25, 1993, waarin 
sociale zekerheid wordt gedefinieerd als een toestand van optimale bescherming tegen collectief erkende 
menselijke schade en waarin ook huisvesting als schade-oorzaak tot het begrip sociale zekerheid wordt 
gerekend; Berghman, J. en Nijs, K., Handleiding voor de implementatie van de sociale zekerheidsmatrix. 
Rapport in het kader van het onderzoeksproject AG/01/070, Leuven, CESO, KUL, juni 2005, waarin sociale- 
zekerheidsproducten in functies worden gecategoriseerd, De functie huisvesting (housing) is daarin ook een 
socialezekerheidsproduct en omvat voorzieningen door publieke instanties die huishoudens tegemoet komen 
in de kosten van wonen.
(5)  Het Atlantic Charter was een voorbereiding over hoe de wereld na WO II zou functioneren, waaronder 
de intentie om de Verenigde Naties op te richten.
(6)  van Houten, D. J. en van Vucht Tijssen, B. E., Sociale grondrechten voor Europa? Over de (on)
mogelijkheden van een Europees beleid, in Beleid en Maatschappij, Groningen, vol. 19, nr. 4. pp. 172-173, 
1992.
(7)  Artikel 22 van de UVRM kent ook het recht op sociale zekerheid toe: “Een ieder heeft als lid van 
de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale 
inspanning en internationale samenwerking […]”.
(8)  R115 - Workers’ Housing Recommendation, nr. 115, 1961, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=
NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R115.
(9)  Van Regenmortel, A. en Verschueren, H., Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, p. 15, 
2016.
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In tegenstelling tot de UVRM werden in het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM) geen sociale grondrechten opgenomen.10 Toch is volgens Housing 
Rights Watch, een Europees netwerk dat zich inzet voor de bevordering van het recht op 
huisvesting voor iedereen, het recht op huisvesting verankerd in tal van rechtsnormen, 
zelfs al is dit recht niet expliciet opgenomen in het EVRM, met name in artikel 2 
(recht op leven), artikel 3 (verbod van foltering), artikel 6 (recht op een eerlijk proces), 
artikel 8 (recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven), artikel 13 (recht 
op een daadwerkelijk rechtsmiddel), artikel 14 (verbod van discriminatie) en artikel 1 
bij het aanvullende protocol (bescherming van eigendom). Wat het recht op wonen als 
grondrecht betreft, verwijst ook Hubeau B. naar artikel 8 van het EVRM. Het belang 
van het EVRM overschaduwt dat van andere verdragen en conventies, die explicieter 
het recht op wonen of het recht op een behoorlijke huisvesting inhouden, maar niet 
worden gekenmerkt door de (potentieel) rechtstreekse werking.11

Het Europees Sociaal Handvest (ESH) (1961) werd herzien in 1996. Het herziene 
handvest telt enkele bijkomende socialegrondrechtbepalingen, onder meer de 
bestrijding van sociale uitsluiting. Voor sociale zekerheid zijn de artikelen 12 (recht 
op sociale zekerheid) en 13 (recht op sociale bijstand) van belang.12 Artikel 31 van 
dit verdrag bepaalt het recht op huisvesting.13 België acht zich gebonden door alle 
artikelen van deel II, met uitzondering van artikel 31. In de memorie van toelichting 
betreffende het wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal 
Handvest van 9 juli 2001, valt te lezen dat “het niet zeker is of de huidige wetgeving 
in België – ondanks initiatieven op het vlak van woonzekerheid voldoende het recht op 
huisvesting waarborgt zoals dit in dit artikel [art. 31] wordt omschreven. De ratificatie 
ervan lijkt in de huidige stand van zaken dan ook niet aangewezen maar kan in een later 
stadium misschien wel worden doorgevoerd.”14

Daarnaast is er ook nog het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(EU). Dit is sinds 1 december 2009 juridisch bindend voor de instellingen en de 
lidstaten van de EU, en is gebaseerd op de EU-verdragen, internationale verdragen en 
overeenkomsten zoals het EVRM en het Europees Sociaal Handvest. Artikel 34, 1° 

(10)  Schoukens, P., in Put, J., Verdeyen, V. en Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Mechelen, 
Wolters Kluwer, p. 32, 2019.
(11)  Hubeau, B., Armoede en woonrecht. Over de woonproblemen van probleembewoners, in Tanghe, F., 
Depreuw, W., Fierens, J. en Hamelink, C., Recht en armoede, Deurne, Kluwer, pp. 166-167, 1990.
(12)  Schoukens, P., in Put, J., Verdeyen, V. en Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Mechelen, 
Wolters Kluwer, pp. 29-30, 2019.
(13)  Artikel 31 van het Herziene Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996 bepaalt dat “teneinde de 
onbelemmerde uitoefening te waarborgen van het recht op huisvesting, verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen 
te nemen die tot doel hebben: 1. de toegang tot menswaardige huisvesting te bevorderen; 2. de kans om dakloos te 
worden te voorkomen en te beperken, teneinde die dreiging geleidelijk aan weg te werken; 3. de huisvestingskosten 
haalbaar te maken voor personen die niet over voldoende middelen beschikken.”, http://www.ejustice.just.fgov.
be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996050352&table_name=wet.
(14)  Wetgevingsstuk nr. 2-838/1, Belgische Senaat, Zitting 2000-2001, 9 juli 2001, Memorie van 
Toelichting.
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en 3° van het Handvest heeft betrekking op sociale zekerheid, sociale bijstand en op 
bijstand ten behoeve van huisvesting.15

Naast de aanspraak die daklozen eventueel kunnen maken op sociale bescherming, 
wordt in deze bijdrage bekeken in hoeverre voorwaarden de toegang op 
socialezekerheidsprestaties belemmeren, en worden de meest voor de hand liggende 
socialezekerheidsprestaties wat betreft daklozen, met name werkloosheidsuitkeringen 
en prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, besproken. Daarna wordt 
aandacht besteed aan de sociale bijstand en de moeilijkheden die daklozen ondervinden 
om daar een beroep op te doen, alsook aan de voorwaarden om aanspraak te maken 
op een prestatie, zoals bv. arbeidsbereidheid. Om na te gaan in hoeverre daklozen 
problemen ervaren, worden een aantal markante vonnissen en arresten besproken  
inzake de toegang tot sociale bijstand.

Een andere voorwaarde voor de toekenning van socialezekerheidsprestaties is het 
hebben van een hoofdverblijfplaats. Een laatste hoofdstuk zal handelen over de 
vraag hoe het gebrek aan huisvesting en een verblijfplaats opgelost wordt in de 
Belgische context. In België heeft de wetgever gemeend een oplossing te bieden voor 
dit probleem middels het invoeren van het referentieadres.16 Ook een instrument 
als de installatiepremie werd ingevoerd. Problemen die daklozen ervaren met het 
referentieadres en de installatiepremie en rechtspraak ter zake zullen geanalyseerd 
worden. Ten slotte zal gepoogd worden te beschrijven wat wenselijk zou kunnen zijn 
om het probleem van dakloosheid en het gebrek aan (sociale) rechten aan te pakken.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN ‘DAKLOOSHEID’

Voor het begrip dakloosheid kan verwezen worden naar de definitie die ontwikkeld 
werd door FEANTSA17 18, en die in België door verschillende overheden gehanteerd 
wordt als de meest complete omschrijving van dakloosheid.

Voor een andere beschrijving van de term ‘dakloze’ kan inspiratie worden gehaald uit 
art. 1 van het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie 
door het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) aan bepaalde 

(15)  Artikel 34, 1° van het Handvest stelt dat “de Unie erkent en eerbiedigt onder de door het recht van de Unie en 
de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden het recht op toegang tot socialezekerheidsvoorzieningen 
en sociale diensten” en 3° bepaalt “om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden erkent en eerbiedigt de Unie het 
recht op sociale bijstand en op bijstand ten behoeve van huisvesting, teneinde al diegenen die niet over voldoende 
middelen beschikken een waardig bestaan te verzekeren, onder de door het Gemeenschapsrecht en de nationale 
wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden.”
(16)  http://vzw-ocmw.be/belgen-zonder-registratie-overgeleverd-aan-de-instanties/.
(17)  The European Federation of National Organizations Working with the Homeless.
(18)  FEANTSA ontwikkelde een viervoudige kwaliteitsgerichte definitie om zowel de staat van dakloosheid 
te omschrijven alsook haar omvang te schatten: 1. dakloosheid (o.a. buitenslapen); 2. thuisloosheid (o.a. 
langdurig verblijf in instellingen of in gasthuizen); 3. onzekere accommodatie (bijvoorbeeld zonder of met 
contract van korte duur) en 4. minderwaardige woonomstandigheden (bronnen: Tipple, G. en Speak, S., 
Definitions of homelessness in developing countries, in Habitat International, 29, p. 338, 2005; De Vijlder, 
S., Van dakloosheid naar thuisloosheid en terug? Een cartografie van de daklozenproblematiek in België, Scriptie 
ingediend tot het behalen van de graad van ‘master in sociaal werk’, Universiteit Gent, p. 38, Academiejaar 
2008-2009.
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personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen.19 20 De situatie van een persoon 
die in afwachting van een eigen woonst niet in een tehuis maar bij een particulier 
verblijft, wordt hier niet in ogenschouw genomen, wat voor art. 14 van de Recht op 
Maatschappelijke Integratie Wet van 26 mei 2002 (RMI-wet) o.i. wel zou moeten 
gebeuren.21 22 De definitie van het begrip die naar voren komt in de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
van 23 januari 200223, is dezelfde als die uit art. 1 van het KB van 21 september 2004, 
zoals hierboven aangehaald.

Als in deze bijdrage gesproken wordt over daklozen, worden diegenen bedoeld die in 
principe aanspraak kunnen maken op socialezekerheidsprestaties en maatschappelijke 
dienstverlening.24 Mensen kunnen in een situatie van dakloosheid verzeild geraken 
door uiteenlopende oorzaken zoals financiële problemen en schulden, drugsverslaving, 
alcoholmisbruik, gokproblematiek, koopziekte, relatieproblemen, echtscheiding of 
verbroken relaties, psychiatrische problemen, uithuiszetting na ruzie met partner 
of ouder(s), faillissement (bij zelfstandigen), enz. Deze bijdrage gaat dus niet over 
transmigranten, uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen zonder papieren, enz.

3. BELGISCH WETGEVEND KADER BETREFFENDE DAKLOOSHEID EN SOCIALE BIJSTAND EN 

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HUISVESTING

Bij de grondwetsherziening van 17 februari 1994 werden voor het eerst sociale 
grondrechten in de Grondwet opgenomen25 middels artikel 24bis, het huidige artikel 
23. Het merendeel van de rechten opgesomd in artikel 23 Gw genoot voordien 
reeds erkenning in internationale mensenrechtenverdragen (het VN-verdrag inzake 
economische en sociale rechten, het Europees Sociaal Handvest, …).26 Ondanks 

(19)  Zie artikel 1 van het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze 
verliezen (BS 15 oktober 2004), dat bepaalt dat “voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder dakloze: 
de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten 
voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een 
eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.”
(20)  Deze definitie werd ook gehanteerd in de parlementaire stukken ter voorbereiding van het 
urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving (wet Onkelinx) (parl. Doc Kamer, B.Z. 1991-1992, 
nr. 630/5, p. 34).
(21)  Simoens, D., Handboek OCMW-dienstverlening: praktische handleiding voor een juridisch-correcte 
individuele dienstverlening, Brugge, Die Keure, pp. 102-103, 2009.
(22)  In een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 28 mei 2009 (R.G. 51.581) worden de rechtsleer en 
jurisprudentie van het Arbeidshof te Luik, afd. Namen van 3 maart 2009 (R.G. 8.666/2008) aangehaald die 
stellen dat deze definitie onvolledig is omdat “hij immers niet gericht is op de persoon die tijdelijk gehuisvest is 
bij een particulier en niet in een opvangtehuis”, aangehaald in: http://www.terralaboris.be/spip.php?article737.
(23)  Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 
Parl.St. Kamer 1999-2003, nr. 1603/001, 24.
(24)  Niet enkel daklozen kunnen aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening. Artikel 1 van de 
Organieke Wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 bepaalt dat “elke 
persoon recht [heeft] op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”
(25)  Heylen, D. en Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, vierde editie, Antwerpen, Intersentia, p. 14, 2016.
(26)  Lavreysen, L., In de grondwet: het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Et alors?, Oikos, 
50, 3/2009, p. 36.
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het opnemen van sociale en economische rechten in de Grondwet is het ‘niet de 
bedoeling geweest van de grondwetgever om van deze sociale en economische rechten 
direct afdwingbare rechten te maken’.27 Op grond van art. 23 Gw hebben zowel de 
gewone hoven en rechtbanken als het Grondwettelijk Hof en de Raad van State een 
belangrijke jurisprudentie ontwikkeld. De bepalingen die het vaakst in aanmerking 
genomen worden, betreffen het recht een menswaardig leven te leiden, het recht op 
bescherming van een gezond leefmilieu en het recht op een behoorlijke huisvesting.28 
Een aantal rechterlijke uitspraken wordt in de volgende delen van nabij bekeken om 
na te gaan in hoeverre artikel 23, 2° en 3° 29 gerealiseerd wordt voor mensen in een 
toestand van dakloosheid.

3.1. SOCIALE ZEKERHEID

Wat de sociale zekerheid voor werknemers betreft, worden in deze bijdrage de 
werkloosheids- en de ziekte- en invaliditeitsverzekering besproken. Nadien worden 
ook de ‘sociale bijstand’ of ‘residuaire regelingen’ bekeken.

Met de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde 
werd gepoogd de sociaal verzekerden een grotere bescherming te geven. De uitoefening 
van de rechten van de sociaal verzekerde hangt af van drie elementen: betrokkene moet 
weten dat die rechten bestaan, hij moet er gebruik van willen maken en hij moet 
de toepassing ervan kunnen vorderen. De bedoeling van het handvest is vooral de 
armoede en de bestaansonzekerheid te bestrijden. De armen en de minstbedeelden 
ondervinden immers de grootste moeilijkheden om hun rechten te doen erkennen, 
zoals in de memorie van toelichting bij die wet wordt aangehaald.30

Betreffende de sociale zekerheid – en zeker wat de werkloosheidsverzekering betreft 
– is het belangrijk te vermelden dat de arbeidsbereidheid van de sociaal verzekerde 
centraal staat. Zoals hierna wordt uiteengezet, nam ‘de roep om grotere activering 
van de sociale uitkeringen en de maatschappelijke koerswijziging van ‘vangnet’ naar 
‘trampoline’ toe, waarmee steeds meer gewicht kwam te liggen op de schouders van 

(27)  Van Regenmortel, A. en Verschueren, H., Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, p. 33, 
2016; Stroobant, M., Sociale en economische grondrechten in de Belgische Grondwet. Wordingsgeschiedenis 
van artikel 23: het Akkoord van “Le Ry d’Ave” Rochefort, in Rauws, W. en Stroobant, M., Sociale en 
economische grondrechten: artikel 23 GW.: een stand van zaken na twee decennia, Antwerpen, Intersentia, pp. 
42-43, 2010.
(28)  Stroobant, M., Artikel 23 van de Grondwet: sociale grondrechten twee decennia ter discussie, in 
Tijdschift voor Mensenrechten (TvMR), nr. 1, pp. 9-10, 2009.
(29)  Art. 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de 
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de 
uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid: […] 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming 
van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand; 3° het recht op een behoorlijke 
huisvesting; […].
(30)  De Simone, E., Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde: een verjaardag die gevierd mag worden, 
in Van Regenmortel, A., De Meyer, L. en Vervliet, V., Actuele Problemen van het sociale zekerheidsrecht, Brugge, 
Die Keure, pp. 219-220, 2015; Wetsvoorstel tot invoering van het ‘handvest’ van de sociaal verzekerde, Parl.
St. Kamer 1991-92, nr. 353/1-91/92 (B.Z.). p. 2.
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de uitkeringsgerechtigde.’31 Ook het hebben van een verblijfplaats is vaak een vereiste, 
maar tevens een andere belemmering voor daklozen naar toegang tot uitkeringen.

3.1.1. De werkloosheidsverzekering32

a. Wettelijk kader

Er zijn twee voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten. Enerzijds 
de zogenaamde toelaatbaarheidsvoorwaarden.33 Eens voldaan aan deze voorwaarden 
zijn er de toekenningsvoorwaarden34 waaraan de uitkeringsaanvrager moet voldoen 
om uitkeringen te kunnen ontvangen. Een van de toekenningsvoorwaarden betreft 
de verblijfplaats, nl. art. 66 van het KB.35 In de commentaren van art. 27 van het 
Werkloosheidsbesluit, terug te vinden op RVA Tech36, wordt verwezen naar de 
mogelijkheid voor daklozen om een referentieadres te nemen.37

De problemen die een referentieadres met zich meebrengt voor betrokkenen zijn legio. 
Zo worden de uitnodigingen naar het referentieadres gestuurd en komen die niet 
onmiddellijk bij de betrokkene terecht, met sanctie en uitsluiting tot gevolg.38 Hulp 
van het OCMW met het bijhouden van administratie van daklozen zou een oplossing 

(31)  Cuypers, D. en Torfs, D., De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering, de RMI-Wet 
en de OCMW-Wet, in Van Regenmortel, A., De Meyer, L. en Vervliet, V., Actuele Problemen van het sociale 
zekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, p. 472, 2015.
(32)  De werkloosheidsreglementering: KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 
(BS 31 december 1991) en in het MB van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de 
werkloosheidsreglementering (BS 25 januari 1992).
(33)  art. 27, 7° van het KB van 25 november 1991, deze toelaatbaarheidsvoorwaarden verwijzen naar art. 
30 tot 43 van het KB van 25 november 1991.
(34)  art. 27, 8° van het KB van 25 november 1991, deze toekenningsvoorwaarden verwijzen naar art. 44 tot 
98 van het KB van 25 november 1991.
(35)  artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 dat stelt dat “om uitkeringen te genieten 
moet de werkloze zijn [hoofdverblijfplaats (KB 6.2.2003 – BS 24.2 – IW 1.4)] in België hebben” Wat met 
hoofdverblijfplaats wordt bedoeld, wordt gedefinieerd in art. 27, 12° van het KB, nl. “hoofdverblijfplaats: 
de verblijfplaats in de zin van artikel 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen”.
(36)  RVA Tech - website voor uitbetalingsinstellingen, ambtenaren (federaal, regionaal of lokaal niveau), 
werkgevers, sociaal secretariaten, advocaten, vzw's, studenten en wetenschappelijke onderzoekers, enz., 
https://diensten.rva.be/apps/portaltech.nsf/LoginForm_tech.xsp?reason=0&redirect=%2Fapps%2Fportalte
ch.nsf%2FPortalMenu.xsp.
(37)  Art. 27 van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, commentaar 14 luidt dat: “De RVA zal 
in samenwerking met de uitkeringsinstellingen nagaan of de gekende adressen overeenstemmen met het Rijksregister. 
Is dit niet het geval, dan wordt betrokkene uitgenodigd zijn situatie te verduidelijken […]. De verduidelijking 
zal, behalve in geval van kwade trouw, geen nadelige gevolgen hebben voor de betrokken werkloze. Is de aangifte 
conform de realiteit en is er geen regularisatie bij de gemeente mogelijk (verblijf in vluchthuis, studentenkamer, 
caravan, dakloze, enz.), dan wordt de anomalie aanvaard.” Voorts wordt in dezelfde commentaar gewezen op het 
feit dat “het vaststellen van de bevoegde gemeente een probleem vormt t.a.v. daklozen. Dit probleem wordt ten dele 
opgelost door de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij een natuurlijke persoon of bij het OCMW te 
bekomen (art. 1, § 2 van de Wet 19 juli 1991, art. 20 KB 16 juli 1992, zoals gewijzigd door KB 21 februari 
1997, BS 6.3).”
(38)  Artikel 70, § 1 van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 bepaalt dat “de werkloze of de in 
artikel 36 bedoelde werknemer die geen gevolg heeft gegeven aan een oproeping van het werkloosheidsbureau of 
aan een uitnodiging om thuis te wachten op het bezoek van een controleur, […], wordt uitgesloten van het recht 
op uitkeringen. […]”.
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kunnen zijn om te vermijden dat door niet in te gaan op een uitnodiging van het 
werkloosheidsbureau, de dakloze zijn uitkering verliest.

Een andere voorwaarde is dat alle volledig werklozen, dus ook werkloze daklozen, 
beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Ze mogen geen passende 
dienstbetrekking weigeren en moeten gevolg geven aan alle oproepen van de gewestelijke 
tewerkstellingsdienst (Actiris in Brussel, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding (VDAB) in Vlaanderen). Volledig werklozen dienen actief en 
spontaan werk te zoeken. Dit is een hoeksteen van de werkloosheidsreglementering.39 40 
Om de zoektocht naar een job voor o.m. daklozen te vergemakkelijken werd in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, binnen Actiris, een sociale dienst ‘Sociale consultatie’ 
opgericht.41

b. Rechtspraak m.b.t. toekenningsvoorwaarden t.a.v. daklozen

In een arrest van het arbeidshof te Brussel (17 mei 2018)42 werd een vrouw in het 
gelijk gesteld die uitgesloten was van het recht op uitkeringen op grond van art. 
66 van het Werkloosheidsbesluit43. De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) 
had vastgesteld dat mevrouw K. ambtshalve geschrapt was, en ze werd uitgesloten. 
Mevrouw poogde aan te tonen dat ze wel degelijk in België verbleef. Voor het 
arbeidshof waren er elementen die mevrouw het voordeel van de twijfel gaven en 
de sanctie diende geannuleerd te worden. Een andere zaak (Arbrb. Hoei van 20 
december 2017) waarin de dakloosheid van de werkloze betwist werd, handelde over 
problemen in verband met het beschikken over voldoende middelen voor het vinden 
van een woning. Doorgaans tonen de rechtbanken zich hierin heel restrictief. Over een 
persoon die een werkloosheidsuitkering van 1.013 EUR ontving, werd geoordeeld dat 
deze hem toeliet om een woning te vinden.44 En het arbeidshof te Luik oordeelde dat 
het OCMW terecht een referentieadres had geweigerd omdat de aanvrager beschikte 
over een maandelijks inkomen van 1.068,75 EUR, wat voldoende werd geacht om aan 
een woning te geraken.45

Wat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt betreft, stelde het arbeidshof te Brussel 
(18 december 2014) de RVA in het ongelijk, met betrekking tot de controle van 

(39)  Cuypers, D en Torfs, D., De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering, de RMI-Wet 
en de OCMW-Wet, in Van Regenmortel, A., De Meyer, L. en Vervliet, V., Actuele problemen van het sociale 
zekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, p. 487, 2015.
(40)  Vrijstelling van arbeidsbereidheid voor daklozen zou eventueel verantwoord kunnen worden als een 
maatregel van positieve actie van tijdelijke aard, om een kennelijke ongelijkheid (het niet hebben van een 
woonplaats) te doen verdwijnen.
(41)  http://www.actiris.be/ce/tabid/90/language/nl-BE/Begeleiding-naar-werk.aspx.
(42)  Arbh. Brussel 17 mei 2018, 2017/AB/11, http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/
ctb_2018_05_17_2017_ab_11.pdf.
(43)  “Om uitkeringen te genieten moet de werkloze zijn hoofdverblijfplaats in België hebben; hij moet bovendien 
effectief in België verblijven.”
(44)  Arbrb. Hoei 20 december 2017, AR 17/258/A, in Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Cahier rechtspraak nr. 1. Het referentieadres bij een OCMW. 
Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de periode 2016-2017, Brussel. p. 13, 2018.
(45)  Arbh. Luik 17 februari 2017, 2016/AL/309, http://www.armoedebestrijding.be/publications/
refadresOCMW.pdf.
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de beschikbaarheid van een dakloze. In een procedure van activering en evaluatie 
van het zoekgedrag naar werk werd vastgesteld dat betrokkene reeds meer dan 2 
maanden dakloos was vooraleer het gesprek plaatsvond, een situatie die het zoeken 
naar een baan had belemmerd. Toch werd hij definitief uitgesloten van het recht op 
uitkeringen. Nadat de arbeidsrechtbank te Brussel een vonnis (18 januari 2013) velde 
waarin de uitsluiting werd tenietgedaan, benadrukte het arbeidshof dat betrokkene 
werd geconfronteerd met zorgen van levensbelang, die belangrijker waren dan de 
prioriteiten uit de overeenkomst gesloten met de RVA. En het arbeidshof voegt eraan 
toe dat “le facilitateur aurait pu prolonger la période considérée pour conclure une nouvelle 
convention ou encore adapter la convention existante. L’ONEM46 est tenu, en effet, de 
respecter le principe de l’exécution de bonne foi des conventions et le facilitateur devait 
tenir compte de la situation particulière du chômeur. Elle conclut à l’absence d’exécution de 
bonne foi. Dès lors, l’intéressé est rétabli dans ses droits aux allocations d’attente”.47

In een ander arrest van het arbeidshof te Brussel werd een werkloze in het ongelijk 
gesteld omdat hij niet ingegaan was op een uitnodiging van de RVA. Het betrof een 
werkloze die provisionele uitkeringen genoot, ten gevolge van een geschil met zijn 
mutualiteit. Het werkloosheidsbureau nodigde hem uit voor een gesprek over de 
voortgang van zijn geschil, waarop hij echter niet reageerde. Het werkloosheidsbureau 
besloot hem uit te sluiten en het arbeidshof volgde de RVA hier omdat het aan de 
werkloze is om effectief bereikbaar te zijn op het adres dat hij meedeelde aan de RVA. 
Het Hof van Cassatie verwierp eveneens het beroep van betrokkene (Cass. (3e k.) 
AR S.12.0086.F, 24 juni 2013 (S.R./ONEM).48 Het arbeidshof te Brussel49 stelde 
de RVA in het ongelijk in een ander arrest met betrekking tot een administratieve 
beslissing waarbij een dakloze beschouwd werd als samenwonende. Betrokkene vroeg 
uitkeringen aan als alleenstaande. Bij het kruisen van de databanken bleek ook zijn 
dochter op dat adres te wonen en werkloosheidsuitkeringen te genieten. Betrokkene 
verklaarde dat het adres vermeld in het rijksregister een referentieadres was, toegekend 
door het OCMW. Tijdens het verhoor verklaarde hij ook dat hij bij mensen woonde in 
afwachting van een woonst. De RVA besloot daarop hem uit te sluiten van het recht op 
uitkeringen als alleenstaande en hem uitkeringen als samenwonende toe te kennen. De 
arbeidsrechtbank bevestigde het standpunt van de RVA bij vonnis van 27 juni 2014 . 
In hoger beroep besliste het arbeidshof dat hoewel mijnheer D. af en toe bij een kennis 
verbleef, hij toch over een referentieadres beschikte. Een OCMW mag slechts een 
referentieadres toekennen50 voor zover het vaststelt dat aan de voorwaarden van de wet 
voldaan is. En de toekenning van een referentieadres is een belangrijk element om het 
bewijs te leveren dat er geen samenwoning is. Dus werd de administratieve beslissing 
van de RVA nietig verklaard.

(46)  Office National de l’Emploi.
(47)  Arbrb. Brussel nr. 2013/AB/229, 18 december 2014, http://www.terralaboris.be/spip.php?article1861, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20141218-19.
(48)  Roulive, D., Le contentieux en matière de chômage. Les grands arrêts de la Cour de cassation, de la Cour 
constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier, pp. 263-264, 2015, https://jura.kluwer.be; 
http://jure.juridat.just.fgov.be.
(49)  Arbh. Brussel (8e k.) nr. 2014/AB/769, 25 februari 2016; Soc.Kron., afl. 8, 313, 2017; Soc.Kron., afl. 
10, 400, 2017, http://www.terralaboris.be/spip.php?article2115.
(50)  Overeenkomstig artikel 1, § 2, vijfde lid van de wet van 19 juli 1991 inzake de bevolkingsregisters.
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3.1.2. De ziekte- en invaliditeitsverzekering 51,52

a. Wettelijk kader

Ook hier vormt art. 23 Gw de grondwettelijke verankering voor het recht op 
gezondheidszorg.53 Nochtans bleek uit een enquête van Dokters van de Wereld dat 
het slecht gesteld is met de gezondheidszorg voor onder meer mensen zonder vaste 
verblijfplaats.54 Wat betreft toegang tot de ziekteverzekering, bevat het wettelijk kader 
ook hier de vereiste het hebben van een wettelijk adres.55 56 57

De hervorming van de toegang tot de ziekteverzekering in 1998 (afschaffing bestaande 
residuaire regelingen) betekent zonder twijfel een grote stap vooruit, in de richting 
van een veralgemening van de sociale dekking.58 In het verslag aan de koning dat aan 
het KB van 25 april 1997 voorafgaat is te lezen dat “de persoon zonder vaste woonplaats 
contact moeten opnemen met een OCMW, om een referentieadres te verkrijgen, alsook 
de sociale hulp waarop hij recht heeft, en zal hij ook contact moeten opnemen met een 

(51)  De basiswetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering is de Wet van 14 juli 1994 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS 27 augustus 2014) 
en het Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS 31 juli 1996).
(52)  De ziekteverzekering omvat twee sectoren: 1. de sector geneeskundige verzorging, en 2. de sector 
uitkeringen, die twee stelsels omvat, een van de loontrekkenden en een van de zelfstandigen. Elk stelsel 
van de sector uitkeringen dekt 3 sociale risico’s: 1. primaire arbeidsongeschiktheid, 2. invaliditeit en  
3. moederschapsverzekering.
(53)  De grondwetgever wilde de gezondheid waarborgen op drie niveaus: 1. toegankelijkheid, 2. billijke 
geneeskundige bijstand en 3. individuele zorg en volksgezondheid, zie: Louckx, F., Utopia 'revisited'! Een 
pleidooi voor een herijkt gezondheidsrecht, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017-18, 3, pp. 176-178, 
2018.
(54)  Schriftelijke vraag nr. 5-8719, Belgische Senaat, zitting 2012-2013, van 16 april 2013.
(55)  Artikel 9 van de Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen (BS 27 augustus 2014) stelt dat “in alle gevallen waarin deze gecoördineerde wet, 
de uitvoeringsbesluiten ervan of de verordeningen bedoeld in de artikelen 22, 11° [1 en 80, § 1, 5°]1, voorzien 
in het toezenden van stukken of het doen van betalingen op de hoofdverblijfplaats, moet gebruik worden gemaakt 
van het informatiegegeven betreffende de hoofdverblijfplaats bedoeld bij artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen”. Voorgaand artikel bepaalt de 
hoofdverblijfplaats, maar stelt dat hiervan kan worden afgeweken voor het toezenden van stukken. En 
in toepassing van artikel 32, eerste lid, 15° van diezelfde wet, kunnen personen die ingeschreven zijn in 
het Rijksregister van de natuurlijke personen beschouwd worden als rechthebbenden op geneeskundige 
verstrekkingen.
(56)  Omz. VI nr 2014/452 van 24 november 2014, https://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx.
(57)  Ook hier wordt rekening gehouden met de gezinssituatie voor de berekening van het minimumbedrag 
van de uitkering vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid en van het bedrag van 
de invaliditeitsuitkering. Net zoals in de werkloosheid zijn er 3 verschillende situaties: 1. gerechtigde 
met gezinslast, 2. alleenstaande gerechtigde (of daarmee gelijkgesteld) of 3. samenwonende gerechtigde. 
De gezinssituatie wordt bepaald op basis van de gegevens van het rijksregister en de informatie die door 
gerechtigde wordt meegedeeld, https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/
gezinssituatie.aspx#.XUgizuR7ncs.
(58)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede - 
waardigheid – mensenrechten, 10 jaar Samenwerkingsakkoord, Brussel, december 2008, p. 123, http://www.
ocmw-info-cpas.be/images/uploads_x/20170203_TF_NL_aansluiting_ziekenfonds_vf.pdf, http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997042553&table_name=wet 
(KB van 25 april 1997 houdende maatregelen om de toegang tot de regeling inzake verzekering voor 
geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaaleconomisch 
achtergestelde groepen, ter uitvoering van de artikelen 11, 2°, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels).
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ziekenfonds om verzorging te krijgen die door de sociale zekerheid wordt vergoed.” In de 
publicatie ‘Toegankelijkheid verzekerd?’, wordt gewezen op het feit dat de verzekering 
van geneeskundige verzorging niet erg doorzichtig is. […] Ondanks de verplichte 
aansluiting, is het niet ondenkbaar dat er zich toch nog problemen voordoen met 
betrekking tot toegankelijkheid. Het initiatief voor de aansluiting bij de verzekering 
voor geneeskundige verzorging ligt immers bij het individu. Indien bepaalde personen, 
bijvoorbeeld daklozen […], niet op de hoogte zijn van deze aansluitingsplicht, worden 
ze ook niet gedekt door de verzekering. Bovendien zullen er steeds personen zijn 
die niet voldoen aan hun bijdrageverplichtingen en dus het recht op geneeskundige 
verzorging verliezen.59

Zoals hierboven werd vermeld, dient iedereen verplicht verzekerd te zijn tegen 
ziekte. Om terugbetaling te kunnen ontvangen moet je aangesloten zijn bij een 
ziekenfonds60, alsook om gebruik te kunnen maken van de derdebetalersregeling61 62 
waarbij de patiënt enkel het eventuele remgeld betaalt. Voor daklozen zijn financiële 
en administratieve problemen en moeilijkheden in verband met het begrijpen van het 
gezondheidssysteem de belangrijkste hinderpalen, wat toegang tot de ziekteverzekering 
betreft.63 Indien daklozen niet langer in orde zijn met hun ziekteverzekering kunnen ze 
gebruikmaken van dringende medische hulp (zie 3.2.2.).

b. Rechtspraak m.b.t. de toegang tot gezondheidszorg t.a.v. daklozen

Er is weinig rechtspraak over de toegang tot de gezondheidszorg. Volgend vonnis, 
uitgesproken door de arbeidsrechtbank te Antwerpen, is interessant. Een dakloze had 
hulp gevraagd aan het OCMW, dat weigerde een leefloon toe te kennen. De gestelde 
hulpvraag van de dakloze was echter drieledig, nl. toekenning van een referentieadres, 
toekenning van een leefloon en hulp bij toegang tot de ziekteverzekering. Ter zitting 
verklaarde betrokkene dat hij zich niet kon aansluiten bij een mutualiteit vermits 
hij ambtshalve werd uitgeschreven. De arbeidsrechtbank verklaarde de vordering 
gedeeltelijk gegrond, met name dat betrokkene recht had op een referentieadres bij 

(59)  Adriaenssen, I. en De Graeve, D., Toegankelijkheid verzekerd? Doorlichting van de regelgeving van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging in België, Working Papers from University of Antwerp, Faculty of 
Business and Economics, p. 77, juni 2000.
(60)  Aansluiting bij een ziekenfonds is geregeld door de artikelen 252 tot en met 254 van het KB van  
3 juli 1996. Cf. artikel 252 van het KB van 3 juli 1996 “… legt de verzekeringsinstelling op naam van ieder 
gerechtigde een dossier aan dat de aanvraag om inschrijving bevat alsook een kaart met volgende gegevens:  
1. inschrijvingsdatum en -nummer van de gerechtigde, zijn identiteit en die van de personen te zijnen laste en hun 
adres alsmede hun identificatienummer in het Rijksregister; […]”.
(61)  De zorgverlener of verzorgingsinstelling ontvangt rechtstreeks de tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering van het ziekenfonds.
(62)  De derdebetalersregeling is geregeld met het KB tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 
betreffende de derdebetalersregeling van 18 september 2015 (BS 23 september 2015), http://www.ejustice.
just.fgov.be/mopdf/2015/09/23_1.pdf#page=31.
(63)  Dokters van de Wereld en RIZIV, Groenboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België, 
Waterloo, Kluwer, p. 128, 2014.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   623391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   623 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



624

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2019

het OCMW, waarna hij dan zelf de eerste stappen dient te ondernemen om zich bij 
een ziekenfonds in orde te brengen.64

Uit een schriftelijke vraag in de Senaat kwam een probleem rond ziekte-uitkeringen en 
het aanvragen van een referentieadres naar boven. In de vraag werd er op gewezen dat 
het in de praktijk regelmatig gebeurt dat mensen die een ziekte-uitkering ontvangen 
van de mutualiteit, geen referentieadres krijgen van het OCMW omdat hun inkomen 
te hoog is. Aangezien een referentieadres noodzakelijk is om een uitkering te krijgen, 
dreigen deze mensen veelal hun uitkering te verliezen. In de praktijk moet de 
mutualiteit de uitkering eerst stopzetten opdat de betrokkene recht zou hebben op een 
referentieadres, om dan de uitkering te kunnen uitbetalen. In tussentijd betaalt het 
OCMW voorschotten.65 Ook in de werkloosheid deden zich gelijkaardige problemen 
voor (zie voetnoot 46).

3.2. SOCIALE BIJSTAND

De sociale bijstand verschilt op een aantal punten van de sociale zekerheid. De 
sociale bijstand is residuair en dus de allerlaatste regeling waarop beroep kan worden 
gedaan. De uitkeringen zijn niet-contributief, ze worden dus gefinancierd vanuit de 
belastingen. De gerechtigde moet echt behoeftig zijn. Er wordt onderzocht of er geen 
andere bestaansmiddelen zijn. Er wordt een minimuminkomen voorzien. De persoon 
moet effectief in België verblijven.66

Een dakloze die hulp nodig heeft kan terecht bij het OCMW van de gemeente 
waar hij feitelijk verblijft. Het OCMW zal daarop de staat van behoeftigheid van 
de persoon onderzoeken.67 Het OCMW kan op verschillende manieren helpen, 
o.m. het verschaffen van een leefloon (maatschappelijke integratie) en allerlei 
vormen van al dan niet maatschappelijke financiële dienstverlening68, zoals financiële 
hulp voor wie niet aan de voorwaarden voldoet om het leefloon te ontvangen (bv. 
huur- of stookoliepremies, …), dienstverlening in natura, begeleiding in vorm 
van budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, geneeskundige dienstverlening zoals 
dringende medische hulp (bezoek van een arts, onderzoek, verzorging, medicatie, ...), 
huisvesting, installatiepremies voor daklozen, … De toekenning van maatschappelijke 
dienstverlening gebeurt op aanvraag of ambtshalve vanwege het OCMW. Deze 
maatschappelijke dienstverlening is geregeld via de organieke wet betreffende de 

(64)  Arbrb. Antwerpen 20 april 2017, AR 16/6598/A, https://www.armoedebestrijding.be/publications/
rechtspraak/Referentieadres/Arbrb.%20Antwerpen/Arbrb.%20Antwerpen%20(afd.%20Antwerpen)%20
20%20april%202017.pdf.
(65)  Belgische Senaat, Zitting 2018-2019, Schriftelijke vraag nr. 6-2268, van 24 januari 2019, https://www.
senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrint&LEG=6&NR=2268&LANG=nl.
(66)  Heylen, D. en Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, Antwerpen, Intersentia, p. 419, 2016.
(67)  Art. 60, § 1 van de wet van 8 juli 1976 - organieke wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (BS 5 augustus 1976), “de tussenkomst van het centrum is, zo nodig, voorafgegaan van 
een sociaal onderzoek dat besluit met […] de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende 
middelen voorstelt om daarin te voorzien.”
(68)  Artikel 1 van de OCMW-wet bepaalt dat “elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. 
Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid”.
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-wet), van 8 juli 1976, behalve 
het leefloon dat geregeld wordt via de wet betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie van 26 mei 2002. In deze bijdrage worden het recht op maatschappelijke 
integratie en dringende medische hulp als vorm van maatschappelijke dienstverlening 
besproken, en wat hulp voor huisvesting of het hebben van een verblijfplaats betreft: 
de installatiepremie en het referentieadres als middel om in het bevolkingsregister 
ingeschreven te zijn om zo aanspraak kunnen maken op sociale voordelen. Opgemerkt 
moet worden dat maatschappelijke dienstverlening grondig verschilt van het recht 
op maatschappelijke integratie. Maatschappelijke dienstverlening is een mensenrecht, 
dat gewaarborgd wordt aan iedereen die een beroep erop doet, ongeacht leeftijd, 
nationaliteit of verblijfplaats van de verzoeker. Betreffende de verblijfplaats moet 
opgemerkt worden dat de verzoeker zijn gewoonlijke verblijfplaats in België moet 
hebben, zelfs indien hij ambtelijk geschrapt is. De gewoonlijke verblijfplaats is 
daar waar zijn materiële en/of emotionele belangen liggen. Wie recht heeft op 
maatschappelijke integratie kan nog bijkomende maatschappelijke dienstverlening 
vragen. Elk OCMW beslist zelf welke de meest geschikte vorm van hulpverlening is, 
naargelang elke persoonlijke en gezinssituatie.69

Van belang voor daklozen is waar deze feitelijk verblijft, omdat het OCMW van de 
gewone verblijfplaats bevoegd is om steun te verlenen.70 Dit werd bevestigd door de 
arbeidsrechtbank te Brussel. Een minderjarige X., had met een familie samengewoond 
op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Op een ogenblik werd zij 
dakloos en vond zij her en der onderdak voor de nacht, maar haar feitelijke verblijfplaats 
was Sint-Jans-Molenbeek. Het OCMW van Molenbeek werd veroordeeld tot betaling 
van een financiële steun gelijk aan het bedrag van het leefloon.71

Het arbeidshof te Bergen stelde het gedagvaarde OCMW in het gelijk op basis van 
het territorialiteitsprincipe (een ander OCMW was bevoegd), maar bevestigde toch 
dat eiser “pouvait être considéré comme personne sans abri, ce qui aurait pu justifier 
l’application de l’article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 (…)”. De maatschappelijke 
dienstverlening die aan een dakloze wordt verstrekt, valt ten laste van het OCMW van 
de gemeente waar de dakloze blijk geeft van zijn intentie om er te verblijven (art. 57bis 
OCMW-wet).72 Dat werd ook zo beoordeeld in een arrest van een ander arbeidshof.73

(69)  Heylen, D., Putman, L., Timmerman, K., Verbeeck, I., Vermeulen, L., Verreyt, I. en Vervliet, V., 
Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, p. 332, 2015.
(70)  Een aanvrager die niet in een instelling, een onthaaltehuis of opvangplaats voor daklozen verblijft, valt 
onder de bevoegdheid van het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft, http://www.agii.be/thema/
sociaal-medisch/ocmw-steun/welk-ocmw-is-bevoegd/uitzonderingen-op-de-algemene-bevoegdheidsregel.
(71)  Arbrb. Brussel nr. 11.197/07, 15 mei 2008, http://www.sdj.be/admin/docmena/Arbeidsrechtbank_15_
mei_2008.pdf.
(72)  Arbh. Bergen (6e k.), nr. 16478, 28 november 2000, JTT, 33, 2001, http://jure.juridat.just.fgov.be; 
https://socialeye.kluwer.be.
(73)  Arbh. Luik (afd. Namen) nr. 6976, 15 april 2002, JTT, afl. 831, pp. 279-280, 2002.  https://jura.
kluwer.be.
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3.2.1. Maatschappelijke integratie: het leefloon74

a. Wetgevend kader

De oude Bestaansminmumwet (1974) werd vervangen door de wet van 26 mei 2002 
(RMI-Wet), omdat ze achterhaald zou zijn.75 De voorwaarden waaraan de aanvrager 
moet voldoen om zijn recht op maatschappelijke integratie te doen gelden, worden 
opgesomd in artikel 3 van de wet van 26 mei 2002.76 Ook hier is het hebben van 
een werkelijke verblijfplaats noodzakelijk, maar een dakloze kan het leefloon genieten 
zonder over een woonst te beschikken of ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters. 
Het recht op maatschappelijke integratie lijkt op het bestaansminimum (het leefloon), 
maar het gaat verder dan zuiver financiële bijstand. Het tracht de deelname van 
iedereen aan het maatschappelijk leven te waarborgen. De nadruk ligt daarbij op 
het zoeken naar bezoldigd werk.77 Net zoals in de werkloosheidsverzekering moet de 
aanvrager geactiveerd worden. De wijze waarop de aanvrager zich manifesteert op de 
arbeidsmarkt zal voor een deel overeenstemmen met die uit het Werkloosheidsbesluit 
(waar dit handelt over de werkloosheid ‘onafhankelijk van de wil’ van de betrokkene), 
maar voor Simoens mogen niet slaafs criteria uit dit laatste besluit worden 
overgenomen.78

De RMI-Wet (2002) voorziet, net zoals bij de werkloosheid en de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, in basisbedragen voor woon- en gezinssituaties (artikel 14, 
§ 1).79 Wat de dakloze personen betreft, werd de RMI-wet gewijzigd door de wet 
van 26 oktober 2006 tot aanmoediging van de inspanning die een OCMW levert 
voor de integratie van daklozen. De wijziging betreft voornoemd artikel 14, § 1, 
2°, waaraan het volgende werd toegevoegd: “6.867,31 EUR voor een alleenstaand 

(74)  Basiswetgeving: wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-Wet) 
(BS 31 juli 2002), die de oude bestaansminimumwet verving, en het KB van 11 juli 2002 houdende het 
algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (BS 31 juli 2002). 
(75)  In de MvT bij het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Parl.St. Kamer 
23 januari 2002, DOC 50 1603/001. pp. 4-5, staat te lezen dat “ze de uitkering centraal stelt en alhoewel de 
uitkering noodzakelijk blijft, volstaat zij in vele gevallen niet meer om de herinschakeling van de minst bedeelden 
mogelijk te maken”. En dus geeft voorliggende wet een nieuwe invulling aan het recht op maatschappelijke 
integratie, die verder reikt dan het recht op een minimuminkomen.
(76)  Art. 3. Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de persoon tegelijkertijd 
en onverminderd de bijzondere voorwaarden vervullen, die bij deze wet worden gesteld: 1. zijn werkelijke 
verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te bepalen zin; 2. meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld 
zijn overeenkomstig de bepalingen van deze wet; 3. behoren tot één van de volgende categorieën van personen: 
hetzij de Belgische nationaliteit bezitten […]; 4. niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch 
er aanspraak kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere 
manier te verwerven […]; 5. werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk 
is; 6. zijn rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse 
sociale wetgeving.
(77)  Heylen, D. en Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, Antwerpen, Intersentia, pp. 420-421, 2016.
(78)  Simoens, D., Wet Maatschappelijke Integratie: andere samenleving, andere rechtspraak?, in TSR, nr. 
2., p. 140, 2003.
(79)  § 1. Het leefloon bedraagt jaarlijks: 1° [samenwonen]; 2° […] een alleenstaand persoon [en voor een 
dakloze die recht heeft op een […] geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie ]; […]; 3° […] 
persoon die […] samenwoont met een gezin te zijnen laste. […] Onder gezin ten laste wordt verstaan, de 
echtgenoot, de levenspartner, het ongehuwd minderjarig kind of meerdere kinderen onder wie minstens één 
ongehuwd minderjarig kind of meerdere kinderen onder wie minstens één ongehuwd minderjarig kind.[…]. 
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in welke mate de echtgenoot of 
de levenspartner de in artikel 3 bedoelde voorwaarden moet vervullen.
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persoon en voor een dakloze die recht heeft op een in de artikelen 11, §§ 1 en 3, en 
13, § 2, bedoeld geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie”80; sindsdien 
hebben dakloze personen die een leefloon genieten en voor wie een geïndividualiseerd 
project voor maatschappelijke integratie (GPMI)81 werd bepaald, recht op een bedrag 
categorie ‘alleenstaande persoon’.82 Meer concreet beoogde die wet een leefloon 
van ‘alleenstaande’ te waarborgen aan daklozen die tijdelijk ergens ‘samenwonen’, 
personen dus die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk 
uit de nood te helpen. Deze bepaling geldt enkel voor de tussenfase vooraleer zij 
definitief onderdak vinden.83 Toch is het niet altijd duidelijk wie je als dakloos kunt 
beschouwen. Vooral de tijdelijke opvang bij particulieren zorgt voor discussie. De 
arbeidsrechtbank te Brussel oordeelde in een vonnis (26 april 2010) dat de huisvesting 
precair moet zijn in de strikte betekenis. Dit betekent dat het OCMW via een sociaal 
onderzoek moet nagaan of het hier effectief gaat om een tijdelijke opvang om iemand 
uit de nood te helpen.84

De heer De Vriendt verwees in een vraag in de Kamer naar het beleid van het Gentse 
OCMW, dat had beslist de tijdelijk her en der verblijvende daklozen voor hun 
maatschappelijke ondersteuning niet langer te beschouwen als alleenstaande, maar als 
samenwonende. OCMW Gent wil op die manier mogelijk “misbruik” aan banden 
leggen. Die beslissing strookt echter duidelijk niet met het beleid zoals uitgestippeld 
door de federale overheid. Door de “her en der” verblijvende daklozen niet meer als 
alleenstaande te beschouwen, hebben deze cliënten niet langer recht op een leefloon van 
alleenstaande en komen ze ook niet langer in aanmerking voor een installatiepremie. 
Het OCMW Gent zal deze mensen ook niet langer een referentieadres toekennen.85 
Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat een OCMW niet kan afwijken 
van de categorieën. De beoordeling van de toepasselijke categorie wordt gebaseerd 
op de feitelijke situatie van de aanvrager, vast te stellen door een verplicht sociaal 
onderzoek. In de omzendbrief van 7 mei 2007 (zie voetnoot 81) werden de OCMW’s 
geïnformeerd over de toenmalige wijziging van de wet van 26 mei 2002.86 Het feit 
dat iemand als dakloze op straat leeft, kan er dus niet toe leiden dat een lager bedrag 
dan ‘alleenstaande’ zou worden toegekend. Een dakloze persoon die daarentegen op 
een duurzame wijze gaat samenwonen met iemand, verliest zijn hoedanigheid van 

(80)  Omz. van 7 mei 2007 betreffende de wet van 26 oktober 2006 tot wijziging van de wet van 26 mei 
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen, https://www.mi-is.
be/sites/default/files/documents/omzendbrief_7_mei_2007.pdf.
(81)  In deze bijdrage wordt dit geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie verder niet 
besproken.
(82)  http://www.ocmw-info-cpas.be/images/uploads_x/TF_leefloon__Nl__6.pdf, p. 10, 2008.
(83)  Cuypers, D. en Torfs, D., Maatschappelijke Integratie en OCMW-dienstverlening, in Ontwikkelingen 
van de sociale zekerheid. 2006-2011, Brugge, Die Keure, p. 775, 2011.
(84)  De Bolle, G. en Deleenheer, J., Vanaf opname in doorgangswoning start het hulpverleningstraject, in 
VVSG, Lokaal, afl. 9, p. 31, oktober 2013; Arbrb. Brussel (nr. 16.840/2008, 23 juli 2009 en 26 april 2010; 
Soc. Kron., afl. 03, pp. 124-128, 2011, https://jura.kluwer.be.
(85)  Schriftelijke vraag en antwoord nr.: 0080, Zittingsperiode 53, auteur: Wouter De Vriendt, Ecolo-
Groen!, www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53
&dossierID=53-b035-621-0080-2010201103036.xml.
(86)  In de Omz. werd verduidelijkt dat wanneer een dakloze daadwerkelijk alleenstaande is, hij recht heeft 
op het bedrag voor categorie ‘alleenstaande’.
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dakloze en kan geen aanspraak maken op de categorie alleenstaande, omdat hij dan 
beantwoordt aan de categorie ‘samenwonende’87.

Een andere voorwaarde voor het krijgen van een leefloon bestaat erin dat de aanvrager 
van het leefloon niet over toereikende bestaansmiddelen mag beschikken (artikel 3, 
4° van de wet van 26 mei 2002). In geval van daklozen zal meestal voldaan zijn aan 
die voorwaarde. Problematischer voor daklozen is de voorwaarde dat de aanvrager 
werkbereid moet zijn (artikel 3, 5° van de wet van 26 mei 2002). Volgens de vzw 
Welzijnszorg is de voorwaarde van bereidheid tot werk, sterk voor interpretatie vatbaar: 
“Zo kan men om gezondheidsredenen, of omwille van een specifieke situatie, (tijdelijk) 
vrijgesteld worden hiervan. Ons lijkt een situatie van dakloosheid zo’n specifieke situatie, 
maar dit wordt niet altijd zo aanvaard”.88 89 De arbeidsrechtbank te Brussel oordeelde 
in een vonnis van 13 juli 2012 dat het voor een dakloze onevenredig is te eisen dat 
hij zijn werkbereidheid toont; zijn eerste bekommernis is die van het vinden van een 
woonst. Hij wordt daarom vrijgesteld van de werkbereidheidsvereiste.90

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat met werkbereidheid bedoeld wordt dat 
zowel het OCMW als de betrokkene die arbeidsgeschikt is, actief naar werk zoeken. 
Daarnaast moet de betrokken persoon ook ingaan op een werkaanbieding die in 
overeenstemming is met zijn fysieke en intellectuele capaciteiten. Het OCMW moet de 
aanvragers ook helpen bij het vinden van een job. Het bewijzen van de werkbereidheid 
berust niet meer bij de aanvrager alleen.91

b. Rechtspraak m.b.t. maatschappelijke integratie en leefloon

De weigering van het leefloon op grond dat aanvrager geen blijk zou geven van 
werkbereidheid, komt aan bod in de volgende twee geschillen.

In een eerste zaak werd het OCMW voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen gedaagd, 
op grond dat het OCMW het leefloon weigerde omdat aanvrager onvoldoende 

(87)  Schriftelijke vraag en antwoord nr.: 0080, Zittingsperiode 53, auteur: Wouter De Vriendt, Ecolo-
Groen!, www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53
&dossierID=53-b035-621-0080-2010201103036.xml.
(88)  Welzijnszorg vzw, Iedereen beschermd tegen armoede? Dossier campagne Welzijnszorg 2014, Brussel, pp. 
22-23, 2014, https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/dossier_2014.pdf.
(89)  Uit de Omzendbrief van 27 maart 2018, De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie - Algemene omzendbrief, blijkt dat de toekenning en het behoud van het leefloon kunnen gepaard 
gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Het GPMI zal bij 
voorkeur betrekking hebben op de inschakeling in het beroepsleven, of indien niet mogelijk betrekking op de 
integratie in de maatschappij. Voorbeeld van de integratie in de maatschappij is bijvoorbeeld een dakloze die 
eerst opnieuw moet aanpassen aan een meer regelmatig leven, https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-
omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op?utm_medium=email&utm_
campaign=E-cho%2013%20april%202018&utm_content=E-cho%2013%20april%202018+CID_07b
0252eb3dfb2e2de941bc86f98ed72&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=de%20
nieuwe%20omzendbrief.
(90)  Arbrb. Brussel 13 juli 2012, AR nr. 11/17122/A; Veny, L., Carlens, I., Goes, P. en Warnez, B., Overzicht 
van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke 
dienstverlening, Gent/Brussel, p. 25, 2014, https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/pod_
maatschappelijke_integratie_-_eindversie_27-07-2014.pdf.
(91)  MvT bij het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Parl.St. Kamer  
23 januari 2002, DOC 50 1603/001. p. 13.
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werkbereidheid toonde, en tevens een referentieadres weigerde omdat aanvrager met 
een grote schuldenlast onvoldoende naar woonst zocht. De rechtbank meende dat 
de man in een patsituatie zat: naar werk zoeken was moeilijk zonder officieel adres, 
maar een vast adres vinden door een woning te huren was even moeilijk zonder geld. 
Daarom besloot de rechtbank hem wel tijdelijk een referentieadres toe te kennen. In 
deze periode moest de man zich voluit inzetten om een job te vinden en op zoek gaan 
naar een woning. Op een leefloon was mijnheer Y. echter niet gerechtigd omdat hij 
eerst zijn werkbereidheid moest aantonen.92

In een ander vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen werd rekening gehouden 
met de specifieke situatie van het af en toe dakloos zijn. In casu vermeldde de bestreden 
beslissing: “u verhuisde als Franstalige naar Antwerpen en verbrak een vergevorderd 
professioneel integratietraject”. Verzoekster die voorheen in Luik woonde, doorliep een 
traject waaruit bleek dat ze werkbereid was. Gezien het feit dat zij op straat is beland 
en zij zich moet behelpen met voedselbonnen, is in dit concrete dossier voldaan aan de 
voorwaarden om leefloongerechtigd te zijn.93

Uit andere niet-gepubliceerde vonnissen blijkt dan weer dat sociale onzekerheid 
een billijkheidsreden kan uitmaken, en dat de werkbereidheid van een dakloze, die 
gehuisvest is bij vrienden en die niet over een vast adres beschikt waar zijn briefwisseling 
kan toekomen, soepel moet worden beoordeeld.94

3.2.2. Maatschappelijke dienstverlening: dringende medische hulp95

Om voor daklozen de problematische toegang tot de gezondheidszorg te verhelpen, 
worden er tijdens de wintermaanden door de ngo Dokters van de Wereld gratis 
consultaties verstrekt: het zogenaamde winterplan. De ngo roept evenwel op om het 
huidige systeem te veranderen, zodat daklozen het hele jaar lang toegang hebben tot 
medische hulp. Volgens Nel Vandevannet, directrice van de Belgische projecten van 
Dokters van de Wereld, biedt het winterplan geen oplossing op lange termijn voor het 
grotere probleem. Bovendien wil de organisatie komaf maken met “het administratieve 

(92)  Arbrb. Antwerpen nr. 15/4011/A, 11 februari 2016, in http://www.armoedebestrijding.be/publications/
rechtspraak/Referentieadres/Arbrb.%20Antwerpen/Arbrb.%20Antwerpen%20(afd.%20Antwerpen)%20
11%20februari%202016.pdf; van der Plancke, V., (Niet-)gebruik van beroepsprocedures inzake huisvesting, 
Brussel, p. 46, 2019, https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-externes/
recours_logement_nl_1tma.pdf.
(93)  Arbrb. Antwerpen nr. 11/4501/A, 31 mei 2012, in T.Vreemd. 2012 (samenvatting), afl. 4, p. 315, 
https://jura.kluwer.be; http://www.agii.be/arbeidsrechtbank-van-antwerpen-2012-05-31.
(94)  Arbrb. Antwerpen, 6e k, 22 december 2006, nr. AR 390.799 en 390.800 onuitg., aangehaald door 
Versailles, P. (F.U.N.D.P.), Het bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening door de rechtspraak 
van het jaar 2006. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Minister van maatschappelijke Integratie, p. 45, 
december 2008, http://www.dfls.be/cpas/rechtspraak.pdf.
(95)  Het KB van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de OCMW’s wordt 
verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven (BS 31 december 1996) (http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996121237&table_name=wet), legt uit 
wat onder dringende medische hulp moet worden verstaan. Het betreft hulpverlening die een uitsluitend 
medisch karakter vertoont. In principe valt deze groep buiten het bereik van deze bijdrage, omdat we het 
hier hebben over daklozen die op een of ander manier hun rechten zouden kunnen opnemen; Van Der 
Straete, I. en Put, J., Het bevoegd OCMW voor de toekenning van het bestaansminimum en maatschappelijke 
dienstverlening. Eindrapport van een onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, 
Leuven, KUL, p. 135, 2000.
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obstakel waarbij je als dakloze enkel recht op zorg hebt als je kan bewijzen … dat je een 
adres hebt”.96

De (dringende) medische hulp kan verschillende vormen aannemen: het in orde 
brengen van gezondheidsverzekering (…); de tenlasteneming van regelmatige en 
onregelmatige gezondheidszorgen: bepaalde OCMW’s kennen een gezondheidskaart 
toe aan de gerechtigde; (…) zorgen (…) krijgen zonder de kosten ervan te moeten 
voorschieten, terwijl de zorgverlener de zekerheid heeft dat het OCMW de betrokken 
factuur zal betalen.97

In de OCMW-wet werd het begrip ‘dringende medische hulp’ opgenomen via artikel 57, 
§ 2. Evenwel handelt dit artikel over het verlenen van dringende medische hulp aan 
vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven. Een dakloze heeft recht op sociaal-
geneeskundige hulp op grond van artikel 57, § 198. De Daklozengids, uitgegeven door de 
POD Maatschappelijk Integratie, vermeldt dat je als dakloze recht hebt op dringende 
medische hulp.99 Ook in de parlementaire voorbereiding van het wetsontwerp tot 
wijziging van de artikelen 2 en 9 ter van de wet van 2 april 1965, betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s, wordt benadrukt dat dringende 
medische hulp onderdeel is van het recht van iedereen op menselijke waardigheid. In 
de overgrote meerderheid van de gevallen zijn de rechthebbenden mensen die illegaal 
in België verblijven100 (maar het geldt ook voor Belgen).

Dat dringende medische hulp enkel voor illegaal verblijvende personen gereserveerd 
zou zijn werd ook verworpen in een arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 
2013.101 Het OCMW weigerde tussen te komen voor een legaal op het grondgebied 
verblijvende vrouw, omdat ze niet zonder wettig verblijf was, en zodoende geen 
dringende medische hulp kon genieten. Het OCMW werd door de kliniek voor de 
rechter gedaagd. In eerste instantie kreeg het OCMW gelijk van de vrederechter, maar 
het vonnis werd door het Hof van Cassatie verbroken. Voor het Hof wordt dringende 
medische hulp niet beperkt tot vreemdelingen zonder wettig verblijf.102

(96)  Het Nieuwsblad, 02 mei 2017, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170502_02862249.
(97)  Flohimont, V., Dermine, E., de Fauconval, M. en Prud'Homme, J., Bijstandsregelingen: de OCMW’s 
en het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke hulpverlening, in Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016: wetgeving - rechtspraak (pp. 667-714), Brugge, Die Keure, p. 673, 2016.
(98)  artikel 57, § 1 van de OCMW-wet bepaalt dat “het OCMW tot taak heeft aan personen en gezinnen de 
dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve 
doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige 
of psychologische aard zijn.”
(99)  “In België heb je in bepaalde omstandigheden en voor zover je aan alle andere voorwaarden voldoet om 
maatschappelijke dienstverlening te krijgen, recht op dringende medische hulp. Dit recht geldt zelfs als je geen 
officiële woonplaats hebt, je niet in orde bent met het ziekenfonds of met de administratie, (…), je op straat leeft” 
in POD Maatschappelijke Integratie, Gids voor daklozen, p. 7, in samenwerking met het gemeenschappelijk 
daklozenfront.
(100)  Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2 en 9 ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 2 februari 2018, 
Parl. St. Kamer 2017-2018, nr. 2890/002, p. 3.
(101)  Cass. AR C.13.0117.F/1, 14 oktober 2013, http://jure.juridat.just.fgov.be; https://jura.kluwer.be/.
(102)  http://www.armoedebestrijding.be/jur_cass_20131014.htm.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   630391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   630 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



SOCIALE BESCHERMING VAN DAKLOZEN

631

Andere rechtspraak m.b.t. dringende medische hulp had te maken met de verblijfplaats. 
Zo dient het OCMW van de plaats waar een dakloze wordt gehospitaliseerd, maar die 
gewoonlijk elders verblijft, op te treden als steunverlenend centrum.103

3.3. MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HUISVESTING

Zoals hierboven gezien belemmert het niet hebben van een adres of verblijfplaats de 
toegang tot een aantal prestaties in de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Hierna 
worden de installatiepremie en het referentieadres als oplossing voor deze belemmering 
besproken.104

3.3.1. De installatiepremie

De installatiepremie kan op twee verschillende gronden worden toegekend. Enerzijds 
via de Leefloonwet (26 mei 2002) of anderzijds via de OCMW-wet (8 juli 1976) 
en het KB over het toekennen van een installatiepremie door het OCMW van 21 
september 2004. Een recht op een installatiepremie op grond van de Leefloonwet 
heeft voorrang op een recht op grond van de OCMW-wet.105

a. Installatiepremie op grond van de leefloonwet (26 mei 2002)

De toekenning van de premie via maatschappelijke integratie wordt bepaald in 
artikel 14, § 3 van de RMI-wet van 26 mei 2002106 en artikel 9 van het Besluit 
Maatschappelijke Integratie.107

De voorwaarden om recht te hebben op een installatiepremie op grond van deze wet 
zijn de volgende: de aanvrager moet recht hebben op een (aanvullend) leefloon, hij 
moet zijn hoedanigheid als dakloze verliezen door een woning te betrekken die als 
hoofdverblijfplaats dient, en hij mag nooit eerder een installatiepremie ontvangen 
hebben.

b. Installatiepremie op grond van de OCMW-wet (8 juli 1976)

De toekenning via de OCMW-wet wordt bepaald in artikel 57quater van deze wet 
en het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het 
OCMW aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen. Artikel 

(103)  Arbh. Brussel (7e k.) nr. 46.364, 13 september 2007; Soc.Kron. 2009 (samenvatting), afl. 8, 452, 
noot; http://jure.juridat.just.fgov.be.
(104)  Huurwaarborgen via het OCMW, doorgangswoningen aangeboden door het OCMW, Vlaamse 
huursubsidies en huurpremies, enz. komen hier niet aan bod.
(105) http://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/ocmw-steun/bijzondere-vormen-van-ocmw-
dienstverlening/installatiepremie-daklozen.
(106)  Art. 14, § 3 van de Wet Maatschappelijke Integratie bepaalt dat “de rechthebbende op een leefloon 
die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woonst te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient, 
eenmaal in zijn leven recht heeft op een verhoging gelijk aan één twaalfde van het jaarlijks bedrag van het leefloon 
[…]. In afwijking van het voorgaande lid, kan de Koning in de mogelijkheid voorzien de verhoging […], in 
behartigenswaardige gevallen, een tweede keer toe te kennen”.
(107)  Art. 9 van het KB houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie van 11 juli 2002 bepaalt dat “voor de toepassing van artikel 14, § 3, derde lid, van de wet wordt 
gelijkgesteld met een dakloze, de persoon die bestendig verbleef in een openluchtrecreatief verblijf of een 
weekendverblijf omdat hij niet in staat was om over een andere woongelegenheid te beschikken en die dit verblijf 
effectief verlaat om een woonst te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient”.
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1 van dit KB geeft een omschrijving van het begrip dakloze (zie voetnoot 20).108 Als 
verblijf in een tijdelijk tehuis in art. 1 van het bovenvermelde KB moet worden verstaan: 
iedere inrichting of instelling waar noodlijdende personen worden opgevangen door 
hun tijdelijk onderdak en een begeleiding aan te bieden.109 110 Zoals uit de verschillende 
wetgevingen blijkt, heeft een dakloze één keer in zijn leven recht op een installatiepremie. 
Het OCMW moet aan de hand van het sociaal onderzoek nagaan binnen welke redelijke 
termijn de dakloze een woonst kan vinden. Om recht te hebben op de installatiepremie, 
moet de aanvrager een woonst betrekken die als hoofdverblijfplaats dient.111 Ingeval 
meerdere daklozen zich op hetzelfde adres vestigen en deel uitmaken van hetzelfde 
gezin, wordt slechts één installatiepremie toegekend. De installatiepremie moet worden 
aangewend om de inrichting en uitrusting van de woning te bekostigen. Het OCMW 
mag de premie niet aanwenden om de huurwaarborg of de huurprijs te financieren.112 
Naar aanleiding van een wetsvoorstel113 ter verbetering van een correct gebruik van de 
installatiepremie werd door het BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) gewezen 
op het feit dat aan sommige mensen de installatiepremie geweigerd werd omdat ze niet 
als dakloos erkend worden. Daarom benadrukt het BAPN het belang om een brede 
definitie van dakloosheid te hanteren, dus bv. niet enkel straatslapers, maar ook mensen 
die bij kennissen logeren. En zelfs aan mensen die wel degelijk als dakloos beschouwd 
worden door het OCMW, wordt de installatiepremie toch geweigerd, omdat hun 
bestaande uitkering als voldoende wordt geacht.114

c. Rechtspraak betreffende de installatiepremie

Om aanspraak te kunnen maken op de installatiepremie moet dus worden voldaan 
aan een aantal wettelijke voorwaarden. Sommige OCMW’s stellen echter bijkomende 
voorwaarden (bv. huur van een kwaliteitsvolle woning). In werkelijkheid ondergraven 
ze daardoor het grondrecht op wonen van de betrokkene. In een recent vonnis 
veroordeelt de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Arbrb. Antwerpen 29 september 
2016, nr. 16/12.847) een OCMW, dat deze praktijk hanteerde, om toch een 
installatiepremie toe te kennen, ook al huurde de betrokkene een slechte woning. Het 
OCMW weigerde de installatiepremie toe te kennen omdat de verhuurder bekend zou 
zijn als huisjesmelker en het pand als een plaats voor prostituées en drugsdealers. De 
arbeidsrechtbank stelt vast dat de betrokkene aan de wettelijke voorwaarden voldoet 
en dus recht heeft op de installatiepremie. De woningkwaliteit voor het krijgen van 

(108) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004092139&tab
le_name=wet.
(109)  Arbh. Brussel nr. 51.239, 6 november 2008, in T.Vreemd (samenvatting), afl. 1, 35, 2009.
(110)  Een verblijf in een lokaal opvanginitiatief wordt steeds aanzien als een tijdelijk verblijf.
(111)  Put, J., Verdeyen, V. en Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Mechelen, Wolters Kluwer, 
p. 971, 2019.
(112)  Put, J., Verdeyen, V. en Stevens, Y. Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Mechelen, Wolters Kluwer, 
p. 996, 2019.
(113)  Het wetsvoorstel waarvan sprake, ingediend door mevrouw Valerie Van Peel (N-VA), kwam er om een 
antwoord te bieden op een discriminatie tussen de twee wetgevingen met betrekking tot de installatiepremie. 
Het is de bedoeling om de wetgeving logischer te maken en ze aan te passen in het voordeel van de gezinnen, 
in Verslag van de hoorzittingen over het wetsvoorstel ter verbetering van een correct gebruik van de 
installatiepremie, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 2886/004, 11.
(114)  Verslag van de hoorzittingen over het wetsvoorstel ter verbetering van een correct gebruik van de 
installatiepremie, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 2886/004, 6-7.
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een installatiepremie is een bijkomende voorwaarde waarin de wet niet voorziet. 
Door een installatiepremie of huurwaarborg te weigeren voor woningen van slechte 
kwaliteit, wordt enkel de betrokkene getroffen en niet de verhuurder. Het OCMW 
tekende beroep aan tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank.115 Het arbeidshof te 
Antwerpen bevestigde het vonnis en voegde eraan toe dat “de strijd tegen huisjesmelkers 
een terechte strijd is, maar het niet toekennen van een installatiepremie is daartoe niet het 
juiste middel, aangezien de wetgeving dat niet voorziet”.116

De arbeidsrechtbank Henegouwen oordeelde dat de installatiepremie moet dienen 
voor het inrichten en het uitrusten van de woning op het moment dat de persoon de 
hoedanigheid van dakloze verliest; er moet een zekere gelijktijdigheid waargenomen 
kunnen worden tussen het aanvragen van de premie en het betreden van de woning, 
zonder dat een termijn moet worden gesteld, want dit is een bijkomende voorwaarde. 
Eiser vroeg 4 jaar na het betreden van een woning een installatiepremie aan. Volgens 
het OCMW wilde eiser de premie aanwenden om zijn meubelen te vervangen, 
terwijl eiser aangaf dat zijn beroep principieel gemotiveerd was door het feit dat hij 
niet werd geïnformeerd over zijn rechten op een installatiepremie op het moment 
dat hij de woonst ging huren. De vraag van eiser werd echter afgewezen door de 
arbeidsrechtbank.117

3.3.2. Het toekennen van een referentieadres bij het OCMW of bij een natuurlijk persoon

a. Wettelijk kader118 119

Met artikel 20, § 3 van het KB betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister van 16 juli 1992 werd het referentieadres ingevoerd.120 Het 
begrip referentieadres werd verduidelijkt in 1997 met wijzigingen aan de wetgeving 

(115)  Vandromme, T., OCMW mag geen extra voorwaarden opleggen voor installatiepremie, in 
Juristenkrant, nr. 337, p. 3, 9 november 2016.
(116)  Arbh. Antwerpen nr. 2016/AA/516, 7 juni 2017, http://www.armoedebestrijding.be/mensenrechten-
en-armoede/rechterlijke-controle/sociale-bijstand-en-maatschappelijke-integratie/arbeidshof-antwerpen-7-
juni-2017/, http://jure.juridat.just.fgov.be, https://socialeye.kluwer.be, https://jura.kluwer.be.
(117)  Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), R.G. 18/1.440/A, 12 maart 2019; Le Bulletin (Bulletin Terra), nr. 
88 van 15 juni 2019.
(118)  Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten 
en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister 
van de natuurlijke personen (BS 3 september 1991); Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (BS 15 augustus 1992, gewijzigd door het KB van 9 maart 
2017).
(119)  Uitleg omtrent de referentieadressen (en het model van een aanvraagformulier en van een getuigschrift 
inzake inschrijving) is opgenomen in omzendbrieven (BS 24 mei 1997 en 7 juni 1997 en 6 november 2006).
(120)  Artikel 20, § 3 van het KB betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, 
van 16 juli 1992 bepaalt dat “de personen die, doordat zij geen of niet langer een verblijfplaats hebben, de 
maatschappelijke bijstand vragen in de zin van artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's 
of het bestaansminimum waarin de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 
voorziet, komen in aanmerking voor de inschrijving op het adres van het OCMW van een gemeente wegens een 
gebrek aan voldoende bestaansmiddelen. […] Na inschrijving […], moeten de betrokken personen zich minstens 
een keer per trimester aanmelden bij het OCMW. Het OCMW deelt aan het college van burgemeester en schepenen 
mee welke personen onder hen niet meer voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn om hun inschrijving op 
het adres van het centrum te behouden. Na inzage van de door het OCMW overgelegde documenten, voert het 
college van burgemeester en schepenen hen van het bevolkingsregister af ”, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/
besluit/1992/07/16/1992000152/justel#LNK0003.
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omtrent bevolkingsregisters.121 De mogelijkheid voor daklozen om een referentieadres 
te hebben werd ingevoerd omdat “een aantal mensen in België geen verblijfplaats 
hebben of die verloren hebben”. De wetgever wou voor deze mensen vermijden dat ze, 
na schrapping uit de bevolkingsregisters, de band met hun gemeentebestuur en ook 
met de sociale en gerechtelijke diensten zouden verliezen. Het doel was dus dubbel: 
de voor daklozen ‘noodlottige’ illegale toestand waarin ze verblijven vermijden, maar 
ook handelen “in het belang van derden zoals schuldeisers, tegenpartijen in een geding of 
anderen, alsmede in het belang van het bestuur met het oog op een juistere controle en een 
grotere doeltreffendheid van zijn diensten”.122

De wet van 1997, die voorziet in de mogelijkheid van een referentieadres voor daklozen, 
was een stap voorwaarts. Het referentieadres staat immers gelijk aan een inschrijving in 
het bevolkingsregister. En een inschrijving in het bevolkingsregister is een voorwaarde 
waaraan heel wat rechten onderworpen zijn, waaronder het recht op sommige sociale 
uitkeringen.123 In meerdere beslissingen werd herhaaldelijk gezegd dat de toekenning 
van een referentieadres een vorm van hulpverlening is, die tot doel heeft het sociale en 
administratieve marginaliseren van de betrokkenen te vermijden.124 Dit referentieadres 
was dus vooral bedoeld om te vermijden dat daklozen rechten zouden verliezen.125

Dakloze personen die beschikken over een referentieadres in een bepaalde gemeente 
kunnen ingeschreven worden in de bevolkingsregisters van die gemeente, ofwel op het 

(121)  Wet van 24 januari 1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters 
van de personen die in België geen verblijfplaats hebben (BS 6 maart 1997); het KB van 25 april 1997 tot 
invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij het OCMW te bekomen (BS 6 maart 
1997); Omz. van 2 april 1997 met nieuwe bepalingen betreffende de inschrijving als referentieadres in de 
bevolkingsregisters.
(122)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Cahier rechtspraak 
nr. 1. Het referentieadres bij een OCMW. Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de 
periode 2016-2017, Brussel, p. 3, 2018.
(123)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Sociale bescherming 
en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, Brussel, p. 22, december 2013.
(124)  Flohimont, V., Dermine, E., de Fauconval, M. en Prud'Homme, J., Bijstandsregelingen: de OCMW’s 
en het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke hulpverlening, in Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016: wetgeving - rechtspraak (pp. 667-714), Brugge, Die Keure, p. 679, 2016; Arbh. 
Bergen (7e k.) 16 oktober 2013, AR 2012/AM/418; Soc. Kron., n° 3, 114, 2015; Arbh. Luik (afd. Namen) 
24 juni 2014, AR 2013/AN/183, www.juridat.be.
(125)  Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, Afdeling Sociale Actie, Evaluatie van het systeem van 
het ‘referentieadres’ voor daklozen en de toepassing ervan in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Brussel, p. 6, november 2012.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   634391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   634 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



SOCIALE BESCHERMING VAN DAKLOZEN

635

adres van het OCMW126, ofwel op het adres van een natuurlijk persoon, indien deze 
de inschrijving van een andere persoon aanvaardt als referentieadres.127

In de omzendbrief van 21 maart 1997 betreffende de invoering van de mogelijkheid 
voor daklozen om een referentieadres bij het OCMW te bekomen staat letterlijk 
te lezen dat “een dakloze voortaan de mogelijkheid [heeft] een referentieadres bij een 
rechtspersoon te bekomen, waarbij de inschrijving in de bevolkingsregisters gebeurt op 
het adres van het OCMW. Zodoende kunnen sommige rechten worden gevrijwaard, 
zoals op werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, enz.”. Ook de voorwaarden om op 
het adres van het OCMW te kunnen worden ingeschreven staan vermeld in deze 
omzendbrief, met name: (1°) geen verblijfplaats (meer) hebben wegens ontoereikende 
bestaansmiddelen, en (2°) de maatschappelijke dienstverlening in de zin van artikel 
57 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn aanvragen.128 Het is de bedoeling van deze regeling om de dakloze persoon 
beter te integreren in de samenleving en zijn rechten op andere sociale uitkeringen 
(kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, …) te vrijwaren.129

Nadien kwam er, dd. 2 mei 2006, nog een omzendbrief betreffende het referentieadres 
voor rondtrekkende bevolkingsgroepen130. Deze materie hoort echter niet tot het 
onderwerp van deze bijdrage. Om alle wet- en regelgeving alsook de omzendbrieven 
opgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken en door de POD Maatschappelijke 
Integratie, te harmoniseren werd door de FOD Binnenlandse Zaken een document 
opgesteld met de naam ‘Algemene Onderrichtingen’.131

Ondanks de mogelijkheid die is gecreëerd tot het hebben van een referentieadres bij 
het OCMW, komen er net op dat vlak heel wat problemen voor. Zo kan het lang duren 
vooraleer de verblijfplaats in de vorige gemeente ambtshalve wordt geschrapt. Ook zijn 
er OCMW’s die weigerachtig staan tegenover de toekenning van het referentieadres, 
omdat het te veel mensen op het grondgebied van hun gemeente zou aantrekken. Zo 

(126)  Dit werd geregeld met de wet van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 en de 
omzendbrief van 21 maart 1997 tot invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij het 
OCMW te bekomen, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=19970
32141&table_name=wet.
(127)  Artikel 1, § 2 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, 
de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten bepaalt dat: “[…] onder referentieadres wordt verstaan 
het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij 
zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, […] en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon […] een 
natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven. De natuurlijke persoon […] die de inschrijving […] 
aanvaardt […] verbindt zich ertoe daar alle voor die persoon bestemde post of administratieve documenten te laten 
toekomen. Hierbij mag de natuurlijke persoon of de rechtspersoon geen winstbejag nastreven.”
(128)  Omzendbrief van 21 maart 1997, Invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres 
bij het OCMW te bekomen.
(129)  Simoens, D., Handboek OCMW-dienstverlening: praktische handleiding voor een juridisch-correcte 
individuele dienstverlening, Brugge, Die Keure, p. 632, 2009.
(130)  Met rondtrekkende bevolkingsgroepen worden bedoeld: woonwagenbewoners, zigeuners, 
foorreizigers, circusartiesten, binnenschippers.
(131)  Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Gecoördineerde 
versie van 31 maart 2019, https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/bev/onderrichtingen/
onderrichtingen-bevolking-31032019.pdf.
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blijkt dat één op de drie Vlaamse OCMW’s vaak of altijd een referentieadres geeft. De 
OCMW’s die zelden of nooit een referentieadres toekennen situeren zich vooral in de 
kleine gemeenten (75%).132 Vele mensen komen niet of te weinig hun post ophalen, 
waardoor ze hun socialezekerheidsrechten verliezen.133

Reeds in de jaren negentig waren de problemen met de toepassing van het 
referentieadres bekend. In een mondelinge vraag van 5 juni 1997 aan de Staatssecretaris 
voor Veiligheid en Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu over 
‘de behandeling van de daklozen door de OCMW's' verwees mevrouw P. Sémer (SP) 
naar “de ongelijke toepassing van de wet in de verschillende OCMW’s, evenals het feit dat 
verwezen wordt naar het OCMW van de vorige woonplaats. De beroepsprocedure duurt 
te lang waardoor de dakloze gedurende maanden zonder bestaansmiddelen blijft”. De 
heer Vande Lanotte wees er in zijn antwoord op dat “de voorzitter van een OCMW 
verplicht is om dringende hulpverlening toe te kennen, wanneer een dakloze een beroep 
doet op de maatschappelijke diensten van het OCMW van de gemeente waarin hij zich 
bevindt. Het probleem van de mogelijke bevoegdheidsgeschillen wordt vermeden door de 
invoering van artikel 57bis waarin omschreven wordt welk OCMW bevoegd is. Verder is 
nu de arbeidsrechtbank bevoegd om te bepalen welk OCMW moet optreden”.134 Ook het 
Steunpunt tot bestrijding van armoede wees erop dat “het referentieadres een thema is 
dat heel vaak naar voor komt” (in hun overlegwerk). Het Algemeen Verslag over de 
Armoede wees reeds in 1994 op de gebrekkige kennis van het systeem, de slechte of 
verschillende toepassing door het OCMW waar het werd aangevraagd, en soms ook 
de slechte wil vanwege een OCMW; verschillende elementen die vandaag nog naar 
voren worden gebracht.135

Indien het OCMW weigert te helpen kan, cf. art. 71 van de OCMW-wet van 8 juli 
1976, beroep worden aangetekend.136 Wegens het feit dat dit referentieadres niet 
altijd makkelijk te bekomen is door daklozen, werd in het ‘Derde Federaal Plan 
Armoedebestrijding’ 2016-2019 een artikel opgenomen dat ‘in dialoog met organisaties 
uit het middenveld de bestaande richtlijnen in verband met het referentieadres [worden] 
geactualiseerd. Met het oog op een betere naleving van de regelgeving (…) is een nieuwe 
omzendbrief in voorbereiding in samenspraak met de minister van Binnenlandse Zaken, de 
minister van Maatschappelijke Integratie en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding.’137 
De onderrichtingen en de omzendbrieven van de Dienst Bevolking betreffende het 

(132)  Vlaamse Woonraad, Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid, Advies 
2016/04, Brussel, p. 22, 2016.
(133)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Sociale bescherming 
en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, Brussel, pp. 22-23, december 2013.
(134)  Hand. Senaat 1997, 3068-3069, 5 juni 1997.
(135)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Cahier rechtspraak 
nr. 1. Het referentieadres bij een OCMW. Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de 
periode 2016-2017, Brussel, p. 6, 2018.
(136)  Artikel 71 van de Organieke Wet betreffende de OCMW van 8 juli 1976, bepaalt dat “eenieder kan 
[bij de arbeidsrechtbank] in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte 
genomen door de raad van het OCMW […]”.
(137)  POD Maatschappelijke Integratie, Derde federaal plan armoedebestrijding 2016-2019, Brussel, p. 20, 
juli 2019.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   636391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   636 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



SOCIALE BESCHERMING VAN DAKLOZEN

637

houden van de bevolkingsregisters werden gebundeld in een gecoördineerde versie, 
van kracht op 31 maart 2019.138

b. Rechtspraak in verband met het al dan niet toekennen van een referentieadres

Veel rechtspraak over huisvesting en de problematiek van het referentieadres kan 
teruggevonden worden op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.139

De arbeidsrechtbank te Brussel oordeelde dat door de inschrijving op het adres van het 
OCMW als referentieadres betrokkene de rechten en voordelen kan genieten waarop 
hij, krachtens de Belgische wetgeving, aanspraak kan maken. De beslissing op grond 
waarvan het OCMW iemand op zijn adres weigert in te schrijven dient derhalve te 
worden vernietigd. Hierbij kan deze vernietiging echter slechts voor de toekomst 
uitwerking hebben.140 Dit wil echter niet zeggen dat het OCMW het toekennen van 
een referentieadres niet zou kunnen weigeren, want er moet voldaan worden aan 
voorwaarden (zie 3.3.2.a.).

Een ander vonnis betreft een beslissing waarbij het OCMW geen leefloon toekende 
aan een vrouw op grond dat zij weigerde mee te werken aan het sociaal onderzoek. 
Tijdens het verhoor verklaarde de vrouw een referentieadres te vragen omdat ze 
dakloos was. De vrouw was op het moment van de aanvraag ingeschreven in het 
bevolkingsregister van Monceau-sur-Sambre maar verbleef daar niet meer. Het 
OCMW nam tevergeefs contact op met de bevolkingsdienst om over te gaan tot een 
ambtshalve schrapping. De schrapping uit de bevolkingsregisters van een gemeente, 
met het oog op het verkrijgen van een referentieadres in een andere gemeente, kan 
de persoon in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid. De rechtbank beval de diensten van de stad Charleroi een onderzoek te 
voeren naar de werkelijke woonplaats van betrokkene en naar de wenselijkheid van 
haar ambtshalve schrapping uit de registers.141

Anderzijds bleek uit een arrest van het arbeidshof te Brussel van 24 november 2010 
dat het OCMW er slechts toe verplicht is een referentieadres toe te kennen indien (1) 
de aanvrager geen verblijfplaats meer heeft en er niet meer over kan beschikken; en 
(2) hij, bij gebrek aan verblijfplaats, geen maatschappelijke bijstand of andere sociale 
voordelen kan genieten. Een OCMW is er niet toe gehouden een referentieadres toe te 
kennen aan een persoon die steeds over een adres beschikte en die zich, teneinde zijn 
verblijfplaats op het woonadres van zijn levenspartner niet te onthullen, opzettelijk 

(138)  FOD Binnenlandse Zaken, Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters, gecoördineerde versie, van kracht op 2 mei 2017 (bijwerking van 2 mei 2017), 
http://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/omzendbrieven%20en%20instructies/20170502_
onderrichtingen_houden_bevolkingsregisters.pdf; https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/
bev/onderrichtingen/onderrichtingen-bevolking-31032019.pdf.
(139)  https://www.armoedebestrijding.be/mensenrechten-en-armoede/rechterlijke-controle/sociale-
bijstand-en-maatschappelijke-integratie/ en http://www.armoedebestrijding.be/referentieadres_bijlage/.
(140)  Arbrb. Brussel (15e k.) nr. 2.815/08, 17 juni 2008; Soc. Kron., afl. 2, 110, noot, 2010, https://
socialeye.kluwer.be.
(141)  Arbrb. Brussel (15e k.) nr. 15.926/05, 21 december 2005; Soc. Kron., afl. 2, 111, 2008, https://jura.
kluwer.be/.
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niet in het bevolkingsregister liet inschrijven.142 Gezien de aanvrager niet aan de 
voorwaarde voldeed van het niet hebben van een verblijfplaats, kon het OCMW i.c. 
weigeren.

Het Arbeidshof van Bergen was van oordeel dat de toekenning van een referentieadres 
een vorm is van maatschappelijke dienstverlening om sociale en administratieve 
marginalisering van de betrokken personen te vermijden; het referentieadres dient te 
worden toegekend zodra de objectieve toekenningsvoorwaarden vervuld zijn.143 Indien 
het referentieadres beschouwd moet worden als maatschappelijke dienstverlening, 
maar het OCMW de toekenning afwijst wegens territoriale onbevoegdheid, dan moet 
de maatschappelijk werker de aanvrager verwijzen naar het OCMW dat hij bevoegd 
acht. Er kan immers geen weigering aan de gebruiker worden gegeven zonder hem te 
informeren over het OCMW waartoe hij zich dient te richten om de maatschappelijke 
bijstand, waarop hij recht heeft, te verkrijgen, zoals is bepaald in artikel 58, § 3 van 
de OCMW-wet.144 145

4. CONCLUSIES DAKLOZENPROBLEMATIEK EN SOCIALE BIJSTAND

Zoals blijkt uit voorgaande hebben daklozen het niet altijd even gemakkelijk om 
hun rechten te doen gelden op socialebijstands- en socialezekerheidsprestaties. Er 
zijn inderdaad nogal wat voorwaarden waaraan een persoon moet beantwoorden om 
het recht op die prestaties te kunnen doen gelden. De plicht tot arbeid bijvoorbeeld 
in de werkloosheidsverzekering en in de wetgeving rond maatschappelijke integratie 
bemoeilijkt de toegang tot de desbetreffende prestaties.

Als eerste oplossing om de toegang te vergemakkelijken zou er kunnen gedacht worden 
aan de automatisering van rechten. De automatische toekenning van rechten betekent 
de automatische opening van rechten, zonder voorafgaande stappen van de eventuele 
rechthebbende.146 In een publicatie van het ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ werd reeds onderzocht welke rechten er 
automatisch worden toegekend. En er wordt aan herinnerd dat de wetgever in het 
verleden expliciet heeft bepaald dat de sociale uitkeringen ambtshalve moeten worden 

(142)  Arbh. Brussel (8e k.) nr. 2009/AB/52.198, 24 november 2010; Soc. Kron., afl. 8, 411, 2012, https://
jura.kluwer.be; http://jure.juridat.just.fgov.be.
(143)  Arbh. Bergen (7e k.) nr. 2012/AM/418, 16 oktober 2013; Soc. Kron., afl. 3, 114, 2015, https://jura.
kluwer.be.
(144)  Art. 58, § 3 van de Organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976 bepaalt dat “wanneer 
een OCMW een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich onbevoegd acht, zendt het deze aanvraag over 
binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens hem bevoegd OCMW. Binnen dezelfde termijn wordt de aanvrager 
schriftelijk in kennis gesteld van deze overzending. […] Het openbaar centrum voor maatschappelijke integratie 
dat deze verplichting niet naleeft, moet overeenkomstig de door deze wet gestelde voorwaarden, maatschappelijke 
dienstverlening verlenen zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden […].”
(145) https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2016-02-Domicilie,-referentieadres-en-
ambtelijke-schrapping.aspx.
(146)  Van Hootegem, H. en De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, 
in Samenleving en politiek, jg. 24, nr. 10 (december), p. 60, 2017.
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toegekend telkens wanneer “dat materieel mogelijk is”.147 Een aantal uitkeringen wordt 
al automatisch uitgekeerd, zo bijvoorbeeld het rustpensioen voor werknemers, dat 
automatisch wordt toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd aan personen die hun 
hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer of zelfstandige zijn geweest. Wat 
bijvoorbeeld de werkloosheid betreft, is automatisering binnen de huidige organisatie 
niet mogelijk, omdat er te veel betrokken actoren zijn. Betreffende de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering wordt een aantal rechten automatisch toegekend, zoals 
de verhoogde tegemoetkoming, de maximumfactuur en de forfaitaire toelage voor 
chronisch zieken. Wat maatschappelijke integratie betreft zijn er een aantal sociale 
rechten die afgeleid zijn van het statuut van OCMW-begunstigde. Voor volgende 
rechten bestaat er een (semi-)automatische toekenning: BIM/OMNIO-statuut, sociale 
toeslag kinderbijslag en verhoogde kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, 
belastingvermindering op afvalwater in Vlaanderen, sociale abonnementen bij de 
MIVB en De Lijn, ... 148 Ondanks de automatisering van bepaalde rechten zijn er 
mensen, waaronder daklozen149, die hun rechten niet opnemen en dienstverlening 
aan zich laten voorbijgaan. Dit wordt ook de non-take-up van rechten genoemd. De 
oorzaken van non-take-up zijn divers. Het gebrek aan informatie is een oorzaak, naast 
de complexiteit van procedures en de verschillende stappen die een aanvrager moet 
ondernemen om een recht uit te oefenen. Ook hier is een euvel dat verschillende 
rechten van steeds meer voorwaarden afhankelijk worden gemaakt. De toenemende 
voorwaardelijkheid van het aanbod versterkt het risico op non-take-up.150 Wat de 
voorwaarde tot arbeidsplicht betreft zou voor daklozen, refererend naar artikel 10 
van de antidiscriminatiewetgeving, een tijdelijke opheffing van die voorwaarde 
kunnen worden overwogen als maatregel van positieve actie, met als te bevorderen 
doelstelling het vinden van huisvesting ofwel het zoeken naar een adres om zo hun 
administratie op orde te krijgen151. Ik verwijs hier ook naar een vonnis waarbij de 
arbeidsrechtbank te Brussel oordeelde dat het ten aanzien van een dakloze onevenredig 
is te eisen dat hij zijn werkbereidheid toont; zijn eerste bekommernis is die van het 
vinden van een woonst en, volgens de arbeidsrechtbank, is hij daarom vrijgesteld 
van de werkbereidheidsvereiste (zie 3.2.1.a.). 152 In een andere zaak betreffende de 
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in het geval van een dakloze concludeerde het 

(147)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Automatisering 
van rechten met betrekking tot de bevoegdheden van de federale staat, Brussel, p. 4, 2013, http://www.
armoedebestrijding.be/publications/automatiseringrechten.pdf.
(148)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Automatisering van 
rechten met betrekking tot de bevoegdheden van de federale staat, Brussel, pp. 23-38, 2013.
(149)  Ik wil er echter op wijzen dat het niet enkel daklozen zijn die hun rechten niet kunnen realiseren, maar 
mensen in armoede of bestaansonzekerheid in het algemeen.
(150)  Van Hootegem, H. en De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, 
in Samenleving en politiek, jg. 24, nr. 10 (december), pp. 57-58, 2017.
(151)  Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, van 10 mei 2007, https://www.ejustice.
just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007051035&table_name=wet.
(152)  Arbrb. Brussel 13 juli 2012, AR nr. 11/17122/A; Veny, L., Carlens, I., Goes, P. en Warnez, B., 
Overzicht van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op 
maatschappelijke dienstverlening, Gent/Brussel, p. 25, 2014, https://www.mi-is.be/sites/default/files/
documents/pod_maatschappelijke_integratie_-_eindversie_27-07-2014.pdf.
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arbeidshof te Brussel dat de dakloze werd geconfronteerd met zorgen van levensbelang, 
die belangrijker waren dan het zoeken naar werk, opgelegd door de RVA (zie 3.1.1.b.).153

Een tweede oplossing zou erin kunnen bestaan dat de reglementering niet langer 
de gezinssituatie als basis neemt voor de berekening van de uitkeringen in zowel 
de werkloosheids- als de ziekte- en invaliditeitsverzekering (zie voetnoot 58). Het 
statuut van samenwonende in de werkloosheidsverzekering zou eventueel kunnen 
geschrapt worden, ook al omdat werkloosheidsuitkeringen worden toegekend op 
basis van gewerkte dagen, en iedereen evenveel bijdraagt aan de sociale zekerheid. 
Nicaise spreekt in deze over ‘individualisering van rechten’.154 De gezinsmodalisering155 
van de sociale uitkeringen is een voorbeeld van het fenomeen dat een beroep op de 
familiale solidariteit van armen in de praktijk bijdraagt aan de afbraak ervan, want 
samenwonenden genieten lagere uitkeringen dan alleenstaanden.156 Met een arrest van 
het Hof van Cassatie van 9 oktober 2017157 wordt duidelijker wie als samenwonenden 
moeten beschouwd worden. In dat arrest overweegt het Hof onder meer dat, om 
te kunnen besluiten dat twee of meer personen die onder hetzelfde dak wonen 
hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen en 
dus samenleven, vereist is dat zij een economisch financieel voordeel behalen door 
een woning te delen. Maar er wordt ook vereist dat zij taken, activiteiten en andere 
huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van de woonst en eventueel het 
inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen van de maaltijden 
gemeenschappelijk verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen. 
De feitenrechter oordeelt in feite of de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk worden geregeld. De RVA gaat ervan uit dat personen met 
eenzelfde domicilie als samenwonenden moeten worden beschouwd. Een zaak had 
betrekking op een werkloze die, net zoals zijn medebewoners, een kamer huurt in 
een huis waar bepaalde ruimtes zoals badkamer, keuken en living gemeenschappelijk 
gebruikt worden, waar geen aparte brievenbussen of deurbellen zijn en waar geen 
aparte tellers zijn voor water- en energiegebruik. De arbeidsrechtbank volgde het 
standpunt van de RVA. Het arbeidshof daarentegen oordeelde dat uit het geheel 
van de gekende elementen moet geconcludeerd worden dat de werkloze zijn 
huishoudelijke aangelegenheden niet hoofdzakelijk met de andere bewoners regelt, 
zodat hij ten onrechte werd uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen 

(153)  Arbrb. Brussel nr. 2013/AB/229, 18 december 2014, http://www.terralaboris.be/spip.php?article1861, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20141218-19.
(154)  Nicaise, I., Gaten in de sociale bescherming. Onderzoek over de niet-effectiviteit van sociaal-
economische rechten in België, in Armoede en ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, 
Brugge, Die Keure, p. 63, 2017.
(155)  Het besparingsbeleid in de jaren tachtig van vorige eeuw werd gekenmerkt door een doorgedreven 
gezinsmodalisering van de uitkeringen. Het betekent een categoriale differentiatie ten voordele van werklozen 
die uitsluitend moeten leven van een werkloosheidsuitkering en ten nadele van werklozen die een beroep 
kunnen doen op andere gezinsinkomsten; Andries, M. en De Lathouwer, L., De politieke houdbaarheid van 
een selectief sociaal beleid: lessen uit de jaren tachtig, Centrum voor Sociaal Beleid, Antwerpen, pp. 10-12, 
februari 1996.
(156)  De Boe, F., De rol van de wetgever en van de justitiële actoren ten aanzien van de niet-toegang tot en 
het niet-gebruik van rechten, in Armoede en ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, Brugge, 
Die Keure, pp. 142-143, 2017.
(157)  Cass. 9 oktober 2017, nr. S.16.0084.N, https://jura.kluwer.be ; http://jure.juridat.just.fgov.be.
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als alleenwonende werknemer. Hiertegen werd cassatieberoep aangetekend. Deze 
uitspraak over wat samenwonen juist inhoudt, is in beginsel een goede zaak voor 
cohousers met een werkloosheidsuitkering of een leefloon. Beide sociaal kwetsbare 
groepen kunnen voordelen halen uit alternatieve samenlevingsvormen. Nu vaststaat 
dat een cohouser niet noodzakelijk een samenwonende is, zou hij zijn hogere 
uitkering als alleenstaande kunnen behouden. Reeds in een arrest van het arbeidshof 
te Brussel van 2 april 2015158 werd geoordeeld dat het feit dat een persoon in een 
gemeenschapsappartement leeft, een aandeel betaalt voor de huur en de lasten en dat 
deze bepaalde nutsruimten en bepaalde aankopen deelt, niet noodzakelijk volstaat om 
het bestaan van een samenwoning vast te stellen.159 Dit arrest kan belangrijk zijn om 
als dakloze bijvoorbeeld niet onmiddellijk als samenwonende te worden beschouwd 
wanneer hij bijvoorbeeld een betaalbare kamer in een gemeenschapshuis betrekt (zie  
3.1.1.b.).

Een andere voorwaarde die de toegang tot sociale bijstand en socialezekerheidsprestaties 
belemmert is het niet-hebben van een adres, een hoofdverblijfplaats. Oplossing hier 
zou kunnen zijn dat er een reëel sociaal woonbeleid gevoerd wordt. Een diepgaande 
bespreking van wat dit beleid inhoudt behoort niet tot de scope van deze bijdrage. 
In elk geval vereist armoedebestrijding een echt sociaal woonbeleid; dat beleid moet 
bovendien uitgaan van de erkenning van een recht op wonen voor allen.160 In deze 
kan verwezen worden naar Schotland en Frankrijk, waar van het recht op wonen 
een resultaatsverbintenis gemaakt werd, en waar het recht op huisvesting kan geëist 
worden.161 162 163 Verder kan gewezen worden op projecten rond Housing First, 
waarbij er voor de dak- of thuislozen prioritair een woning werd gezocht, zonder dat 
er eerst een bepaald traject van residentiële hulpverlening doorlopen moest worden. 
Met een stabiele huisvesting als basis kon dan verder gewerkt worden aan de andere 
problemen waarmee de persoon kampte, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid of 

(158)  Arbh. Brussel, 2 april 2015, A.R. nr. 2014/AB/784, http://jure.juridat.just.fgov.be/; https://jura.
kluwer.be.
(159)  Maes, A., Cassatie: werkzoekende cohouser kan als alleenstaande beschouwd worden, in De 
Juristenkrant, 19de jg, nr. 357, pp 1-2, 8 november 2017; Vanderhaeghen, A. Hof Van Cassatie, 9 oktober 
2017 – cohousing, in Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), nr. 376, pp. 115-116, 14 februari 2018; Cass. (3e k.) 
9 oktober 2017; Soc. Kron., 07, pp. 279-281, 2017; Terra Laboris asbl, Vie en maison communautaire et taux 
des allocations de chômage. Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 april 2015, R.G. 2014/AB/784, http://www.
terralaboris.be/spip.php?article1955.
(160)  Tanghe, F., in Tanghe, F., Depreuw, W., Fierens, J. en Hamelink, C., Recht en armoede, Kluwer, 
Deurne, p. VIII, 1990.
(161)  Zie in deze ook: Vandenhole, W., Recht op wonen als resultaatsverbintenis? Enkele reflecties, in De 
Juristenkrant, 264, p. 12, 27 februari 2013.
(162)  Hubeau, B. en van de Wiel, A., Recht op wonen als resultaatsverbintenis. Over de effectiviteit van 
sociale grondrechten, in Tijdschift voor Mensenrechten (TvMR), nr. 3, p. 12, 2013.
(163)  Goris, P., Aanpak dak- en thuisloosheid moet anders. Werkveld verkent nieuwe wegen, 2015, https://
sociaal.net/achtergrond/aanpak-dak-en-thuisloosheid-moet-anders/.
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tewerkstelling. Vanuit deze achtergrond werd het ‘Housing First Belgium’-proefproject164 
165 opgestart. Een andere maatregel om woningen ter beschikking te stellen van de 
armsten, waaronder daklozen, zou kunnen bestaan in het opeisen van leegstaande 
woningen, maar dat blijft in hoge mate dode letter. Vande Lanotte verwees in zijn 
antwoord op de vraag van P. Sémer (SP) nochtans naar een ontwerp van koninklijk 
besluit dat de procedure inzake het opeisingsrecht van leegstaande woningen zou 
vergemakkelijken (zie 3.3.2.a.).”166 167 De wetgevende maatregelen voor het opeisen 
van leegstaande gebouwen worden niet of onvoldoende toegepast.168 Bernard stelt dat 
“aucun opérateur immobilier public n’a jamais exercé – en Région de Bruxelles-Capitale 
par exemple – le droit fédéral de réquisition des immeubles vides”.169 Wat het recht op 
huisvesting betreft werd artikel 31 van het Herziene Europees Sociaal Handvest van  
3 mei 1996 door België niet geratificeerd, waardoor dit niet opgeëist kan worden.

In België werd geopteerd voor onder meer de installatiepremie en het referentieadres 
om tegemoet te komen aan de voorwaarden rond het hebben van een 
hoofdverblijfplaats en om aldus de toegang tot sociale bijstand te garanderen. De 
mogelijkheid van het referentieadres wordt echter nog steeds onvoldoende toegepast. 
De toepassingsmoeilijkheden zijn onder andere het gevolg van een onvoldoende 
bekendheid van de wetgeving bij daklozen, een miskenning van het mechanisme 
door bepaalde administraties, de verschillende interpretaties van de termen ‘dakloos’ 
en ‘gebrek aan voldoende middelen’ door de OCMW’s, een wantrouwige houding 
tegenover daklozen die ervan verdacht worden te willen ontsnappen aan schuldeisers 
of justitie, en het niet uitvoeren van de noodzakelijke voorafgaandelijke schrapping uit 
het bevolkingsregister. De mogelijkheid om een referentieadres te verwerven door zich 
bij een particulier te laten inschrijven is interessant, omdat dit de kans verhoogt om met 
de ingeschreven persoon contact te houden. Deze optie wordt echter weinig gebruikt uit 

(164)  In het Derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 werd wat betreft housing first volgende 
doelstelling opgenomen: de ’Housing First’-experimenten in de steden Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi 
en Luik werden met één jaar verlengd. Het proefproject werd uitgebreid naar drie nieuwe partnergemeenten: 
Hasselt, Namen en Sint-Jans-Molenbeek. De bekomen resultaten zullen worden aangewend voor een 
performante kennisoverdracht naar de gewesten en gemeenschappen, teneinde de Housing First-methodiek 
verder structureel uit te bouwen, POD Maatschappelijke Integratie, Derde federaal plan armoedebestrijding 
2016-2019, Brussel. p. 19-20.
(165)  Housing First Belgium, De opstart van het housing first Belgium experiment, september 2013-februari 
2014, pp. 18-19; Buxant, C., Brosius, C., Lelubre, M., Liagre, R. en Lo Sardo, S., Ga voor housing first! 
Handboek met aanbevelingen voor instituties, https://www.samvzw.be/publicaties/ga-voor-housing-first-
handboek-met-aanbevelingen-voor-instituties.
(166)  Hand. Senaat 1997, 3069, 5 juni 1997.
(167)  De federale wetgeving voorziet enkel mogelijkheden om leegstaande gebouwen op te eisen 
voor welbepaalde prangende sociale noden, zoals de opvang van daklozen en de opvang van kandidaat-
vluchtelingen. Dit opeisingsrecht komt toe aan de burgemeester. Het gaat terug op artikel 134bis van de 
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.
(168)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Burgerschap en 
armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Samenvatting, Tweejaarlijks verslag 2016-2017, 
Brussel, p. 7, 2017.
(169)  Bernard, N., A la base du non-accès aux droits : le manque d’effectivité des lois, in Armoede en 
ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, Brugge, Die Keure, p. 67, 2017.
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schrik voor de gevolgen voor de hoogte van de uitkeringen (statuut samenwonende).170 
Wat betreft de toepassing van het referentieadres, verwijs ik naar het Brussels gewest, 
waar de 19 OCMW’s de procedure van het ‘referentieadres’ op heel diverse manieren 
toepassen.171 Bovendien leggen sommige OCMW’s soms bijkomende voorwaarden 
op naast de wettelijk bepaalde (zie 3.3.2.a.). Voorbeelden hiervan zijn de verplichting 
om regelmatig langs te komen om de post op te halen (varieert bij de OCMW’s van 
wekelijks tot elke drie maanden) en het opstellen van een contract voor begeleiding. 
Het is echter duidelijk dat sommige OCMW’s niet (meer) goed weten wat kan en niet 
kan.172 Betreffende de problematiek rond het referentieadres werd heel wat rechtspraak 
verzameld door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting.173 Ook wat betreft de installatiepremie, worden er soms bijkomende 
voorwaarden opgelegd, waardoor het grondrecht op wonen wordt aangetast, zie in 
deze de weigering van het OCMW tot het toekennen van een premie omdat een 
dakloze een slechte woning huurde (zie 3.3.1.c.).

Als afsluiter kan geconcludeerd worden dat het referentieadres weliswaar voordelen 
kan bieden aan daklozen en het hun een toegangsmiddel kan verschaffen tot sociale 
bijstand, maar dat dit niet de enige oplossing kan zijn. Het is duidelijk dat een 
combinatie van de aangehaalde oplossingen noodzakelijk is, met een automatisering 
van sociale rechten, zonder er meteen allerhande voorwaarden aan te koppelen, zoals 
arbeidsbereidheid, het hebben van een hoofdverblijfplaats of het actief zoeken naar 
werk op de arbeidsmarkt.

(170)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Burgerschap en 
armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Samenvatting, Tweejaarlijks verslag 2016-2017, 
Brussel, p. 7, 2017.
(171)  Nicaise, I., Gaten in de sociale bescherming. Onderzoek over de niet-effectiviteit van sociaal-
economische rechten in België, in Armoede en ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, 
Brugge, Die Keure, p. 59, 2017.
(172)  POD Maatschappelijke Integratie, Onderzoek naar OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen,  
p. 126, 2008, https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/onderzoek-naar-ocmw-hulpverlening-
aan-dak-en-thuislozen.
(173)  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, http://www.
armoedebestrijding.be/referentieadres_bijlage/.
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Pauvreté et ineffectivité des droits, pp. 137-148, Brugge, Die Keure, 2017.

De Bolle, G. en Deleenheer, J., Vanaf opname in doorgangswoning start het 
hulpverleningstraject, in Lokaal, afl. 9, pp. 30-31, VVSG, oktober 2013.

De Simone, E., Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde: een verjaardag die 
gevierd mag worden, in Van Regenmortel, A., Demeyer, L. en Vervliet, V., Actuele 
problemen van het socialezekerheidsrecht, pp. 217-272, Brugge, die Keure, 2015.

Detavernier, K., Sociale bescherming is een mensenrecht, in Wereldbeeld - Tijdschrift 
van de Vereniging voor de Verenigde Naties, pp. 12-17, jg. 39, nr. 175, 2015/3.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   644391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   644 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



SOCIALE BESCHERMING VAN DAKLOZEN

645

De Vijlder, S., Van dakloosheid naar thuisloosheid en terug? Een cartografie van de 
daklozenproblematiek in België, scriptie ingediend tot het behalen van de graad van 
‘master in sociaal werk’, Universiteit Gent, Academiejaar 2008-2009.

Dokters van de Wereld en RIZIV, Groenboek over de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg in België, Waterloo, Kluwer, 2014.

Flohimont, V., Dermine, E., de Fauconval, M. en Prud’Homme, J., Bijstandsregelingen: 
de OCMW’s en het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke 
hulpverlening, in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016: wetgeving - 
rechtspraak, pp. 667-714, Brugge, Die Keure, 2016.

FOD Sociale Zekerheid, Sociale bescherming in België: ESSOBS data voor België, 
Brussel, 2010.

Heylen, D., Putman, L., Timmerman, K., Verbeeck, I., Vermeulen, L., Verreyt, I. en 
Vervliet, V., Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2015.

Heylen, D. en Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, Antwerpen, Intersentia, 2016.

Hubeau, B., Armoede en woonrecht. Over de woonproblemen van probleembewoners, 
in Tanghe, F., Depreuw, W., Fierens, J. en Hamelink, C., Recht en armoede, pp. 151-
173, Deurne, Kluwer, 1990.

Hubeau, B. en van de Wiel, A., Recht op wonen als resultaatsverbintenis. Over de 
effectiviteit van sociale grondrechten, in Tijdschift voor Mensenrechten (TvMR), pp. 
11-14, 3/2013.

Lavreysen, L., In de grondwet: het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. 
Et alors?, Oikos, pp. 35-39, 50, Brussel, 2009/3.

Louckx, F., Utopia ‘revisited’! Een pleidooi voor een herijkt gezondheidsrecht, in 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, pp. 176-178, 3/2017-2018.

Maes, A., Cassatie: werkzoekende cohouser kan als alleenstaande beschouwd worden, 
in De Juristenkrant, pp 1-2, 19de jg., nr. 357, 8 november 2017.

Nicaise, I., Gaten in de sociale bescherming. Onderzoek over de niet-effectiviteit 
van sociaal-economische rechten in België, in Armoede en ineffectiviteit van rechten/
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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

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

INLEIDING1

Het eerste kwartaal van 2020 was voor de nieuwe Europese Commissie, onder leiding 
van Ursula von der Leyen, de gelegenheid om een reeks actieplannen te publiceren 
waarin een hele reeks wetgevende initiatieven werden aangekondigd, die door de 
Europese uitvoerende macht tijdens haar ambtstermijn (tot 2024) moeten worden 
voorgesteld. Inzake sociaal beleid, heeft de Commissie twee cruciale actieplannen 
gepubliceerd. Het eerste is een Mededeling met als titel “Een sterk sociaal Europa 
voor rechtvaardige transities”, die onder meer voorziet in de tenuitvoerlegging van 
de Europese pijler van sociale rechten. Het tweede is een “Investeringsplan voor een 
Duurzaam Europa” en vormt de basis voor het sociale luik van de Europese Green Deal, 
door met name de werking van het toekomstige Mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie toe te lichten. De Europese wetgevende activiteiten werden vanaf maart 2020 
echter abrupt omgegooid door de snelle verspreiding van COVID-19 op het Europese 
grondgebied.

1. ALGEMEEN EUROPEES BELEID – INTERNATIONAAL

Het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat inging 
op 1 januari 2020, heeft bij zijn prioriteiten2 de onderhandelingen over de 
wetgevingsvoorstellen betreffende de Europese Green Deal gesteld, alsook die 
betreffende de nieuwe Europese industriële strategie, het vastleggen van een toekomstig 
gemeenschappelijk kader inzake asiel en migratie, de versterking van de langdurige 
zorg binnen de Europese Unie (EU) en de tenuitvoerlegging van het programma van 
de Verenigde Naties (VN) voor duurzame ontwikkeling.

Tegelijkertijd heeft het Kroatische voorzitterschap zich ertoe verbonden de 
onderhandelingen over een partnerschap met Afrika voort te zetten. Deze 
overeenkomst moet immers de Overeenkomst van Cotonou vervangen, die op 20 
februari 2020 afliep. In dit verband moet worden opgemerkt dat Ursula von der 
Leyen op 28 januari 2020 een nieuwe partnerschapsovereenkomst heeft ondertekend 
met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om, in het bijzonder in Afrika, de 
samenwerking tussen de Unie en het Fonds op het gebied van klimaat en de digitale 
sector te versterken (IP/20/126).

(1)  Het Bulletin quotidien Europe vormt een waardevolle informatiebron voor de redactie van het Europees 
en Internationaal Digest, https://agenceurope.eu.
(2) Zie het programma en de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad, januari 2020, 
https://eu2020.hr/.

391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   651391626_NL BTSZ 2019-4 nl.indb   651 01/10/2020   10:2801/10/2020   10:28



652

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2019

Op het gebied van het sociaal beleid heeft de voorzitter van de Commissie op 14 
januari 2020 het startsein gegeven voor een raadpleging van de sociale partners over 
een Europees initiatief om adequate minimumlonen in de EU vast te stellen.3 De 
Commissie wil de sociale partners vragen of Europese actie op dit gebied wenselijk 
is. Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft al aangegeven dat het 
betreurt dat de Commissie niet voorstelt om de armoedegrens als minimumloon te 
hanteren.4 Het EVV heeft overigens op 28 januari 2020 een mededeling gepubliceerd 
waarin het niveau van de minimumlonen in de lidstaten wordt geanalyseerd. Uit deze 
analyse blijkt dat 17 lidstaten, waaronder België, minimumlonen vastleggen die onder 
de armoedegrens liggen. De Europese werkgevers hebben er op hun beurt, bij monde 
van BusinessEurope en SMEUnited, op gewezen dat de Europese Commissie niet over 
de nodige bevoegdheden beschikt om een bindend wetgevingsinstrument voor het 
minimumloon voor te stellen.5

Tegelijkertijd publiceerde de Europese Commissie op 13 maart 2020 een studie over 
de arbeidsvoorwaarden van werknemers op digitale platformen. De auteurs van deze 
studie bevelen onder meer aan om een nieuwe definitie van de term “werknemer” 
en van “werk” op te stellen, om de werknemers met atypische contracten zo goed 
mogelijk te dekken en te beschermen.6

Op 10 maart 2020 heeft het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) een 
evaluatie gepubliceerd van de uitvoering van het actieprogramma van Peking7 door 
de lidstaten van de EU. In het verslag wordt met name gewezen op een hardnekkige 
loonkloof tussen mannen en vrouwen en op een grotere kwetsbaarheid van vrouwen 
voor de gevolgen van de klimaatverandering, in het bijzonder alleenstaande moeders 
en oudere vrouwen met lage pensioenuitkeringen.8

(3)  Europese Commissie, First stage consultation of social partners on Fair Minimum Wages in the EU,  
14 januari 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_51.
(4)  Europees Verbond van Vakverenigingen, ETUC Reply to the First Phase of Consultation of Social Partners 
under Artikel 154 TFEU on a possible action addressing the challenges related to fair minimum wages, 14 januari 
2020, https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-
154-tfeu-possible-action.
(5)  BusinessEurope, Response to first phase social partner consultation on a possible action addressing the 
challenges related to fair minimum wages, https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/
position_papers/social/2020-02-19_response_first_stage_consultation_minimum_wages_final.pdf; 
SMEunited reply to the first phase consultation of Social Partners under Art 154 TFEU on a possible action 
addressing the challenges related to fair minimum wages, 3 maart 2020, https://smeunited.eu/publications/
smeunited-reply-to-the-first-phase-consultation-of-social-partners-under-art-154-tfeu-on-a-possible-
action-addressing-the-challenges-related-to-fair-minimum-wages.
(6)  Europese Commissie, Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, 13 maart 
2020, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8280.
(7)  Goedgekeurd op de 4de VN-Wereldvrouwenconferentie te Peking in 1995, https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/6457680f-8566-4e47-85ef-e2b69bb13691.
(8)  EIGE, Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the 
EU Member States, https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-
platform-action-eu-member-states.
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Bovendien zijn de interinstitutionele onderhandelingen over het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 in het eerste kwartaal van 2020 blijven vastlopen, in die mate 
dat de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling op 21 januari de 
onderhandelingen over de toekomstige Europese begroting heeft bevroren. De 
parlementaire commissie verzoekt de Commissie dan ook een overgangsregeling voor 
het jaar 2021 op te stellen als de blokkeringen blijven duren.

In het Brexit-proces werden echter opmerkelijke vorderingen gemaakt. Op 29 januari 
2020 hebben de leden van het Europees Parlement in de plenaire vergadering formeel 
ingestemd met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De laatste 
stap is nu de bekrachtiging door beide partijen van een overeenkomst waarin de 
modaliteiten van deze terugtrekking worden uiteengezet, met name wat de toegang tot 
de interne markt betreft. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een ontwerp van 
terugtrekkingsovereenkomst gepubliceerd om eind 2020 tot een definitief akkoord te 
komen.9

Op 26 februari 2020 publiceerde de Europese Commissie in het kader van het Europees 
Semester de landenrapporten. Hoewel de landenrapporten nog steeds zijn gebaseerd 
op macro-economische aanbevelingen, bevatten zij nu een brede component op het 
gebied van milieu en klimaat. Zo bevat elk verslag in de bijlage een lijst van de regio’s 
die in aanmerking komen voor subsidies uit het toekomstige Fonds voor rechtvaardige 
transitie (zie hieronder).10 In een gezamenlijke verklaring van 5 februari 2020 hebben 
de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) en de Europese Federatie van 
Ambtenarenvakbonden (EPSU) een reeks aanbevelingen gedaan om de bijdrage van 
de lokale overheden en de sociale partners in het kader van het Europees Semester 
te versterken. Beide organisaties hebben ook opgeroepen tot betere informatie en 
raadpleging van de sociale partners over begrotingskwesties.11

Wat de internationale handel betreft, stond het eerste kwartaal van 2020 in het teken 
van de goedkeuring door het Europees Parlement, met een zeer grote meerderheid, 
van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Vietnam op 12 februari 2020. Deze 
bilaterale overeenkomst werd besproken in de Parlementaire Vergadering, met name 
wat betreft de implementatie van het hoofdstuk “duurzame ontwikkeling”, waarin de 
overeenkomst voorziet en wat betreft de ratificatie van de fundamentele verdragen van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) door Vietnam.12

(9)  Europese Commissie, Draft text of the Agreement on the New Partnership with the United Kingdom, 18 maart 
2020, https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en.
(10)  Europese Commissie, 2020 European Semester: Country reports, 26 februari 2020, https://ec.europa.eu/
info/publications/2020-european-semester-country-reports_en.
(11)  CEMR en EPSU, lokalisatie van het Europees Semester, Gezamenlijk project 2018-2020, Definitieve 
verklaring, 5 februari 2020, https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_20_003_
final_declaration_NL_00a-0.pdf, https://www.ccre.org/en/papier/index_broch/6.
(12) 06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE).
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Tegelijkertijd heeft de groene fractie van het Europees Parlement op 16 januari 2020 
een studie gepubliceerd over de mogelijke gevolgen van het vrijhandelsakkoord 
tussen de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay) en de EU. 
Volgens deze studie zal het vrijhandelsakkoord schadelijke gevolgen hebben voor 
de Europese landbouwsector en zal het de milieucrisis verergeren door een toename 
van de ontbossing en een massaal gebruik van pesticiden. De studie wijst ook op de 
werkgelegenheidsrisico’s voor Europeanen die te kampen hebben met een toegenomen 
internationale concurrentie.13 Bovendien heeft de Waalse regering al laten weten dat 
ze zich zou verzetten tegen de ratificatie van dit akkoord om de landbouwsector in de 
regio te beschermen.14

Begin 2020 werd ook gekenmerkt door een nieuwe massale instroom van migranten 
aan de Grieks-Turkse grens. In dit kader heeft het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken (EASO) een verdubbeling van de inzet ter plaatse in de loop van 2020 
aangekondigd, met name in Cyprus, Italië, Griekenland en Malta.15 Verder publiceerde 
het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties op 9 januari 
2020 aanbevelingen16 voor de lidstaten van de EU en het voorzitterschap van de Raad. 
Deze aanbevelingen omvatten het opstellen van een nieuw Europees kader voor asiel 
en migratie dat de opvang van personen die internationale bescherming nodig hebben 
kan waarborgen.

Tegelijkertijd stelde de Commissie op 6 maart 2020 een reeks acties ter ondersteuning 
van de Griekse autoriteiten voor, om de solidariteit binnen de EU te versterken en 
de vrijwillige overbrenging van niet-begeleide kinderen uit Griekenland naar andere 
lidstaten te bevorderen en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor niet-begeleide 
migrantenkinderen die in Griekenland blijven (IP 20/406).

Wat ten slotte de rechtsstaat betreft, verzoeken de leden van het Europees Parlement 
op 16 januari 2020, tijdens een plenair debat over de rechtsstaat in Hongarije en 
Polen, het Parlement op dezelfde manier te behandelen als de Commissie door de 
Raad in procedures tegen Hongarije en Polen.17 Bovendien hebben de leden van het 
Europees Parlement in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken van het Europees Parlement op 9 januari 2020 de conclusies van hun verslag 

(13)  Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie, Analysis of the Agreement between the European Union 
and the MERCOSUR, 16 januari 2020, https://www.greens-efa.eu/en/article/document/analysis-of-the-
agreement-between-the-european-union-and-the-mercosur/.
(14)  RTBF, 20 januari 2020, https://www.rtbf.be/info/belgie/detail_accord-ue-mercosur-le-nouveau-
combat-wallon-c-est-nous-être-sont-toute-opposes-a-ce-traite?id=10411472.
(15)  European Asylum Support Office (EASO), EASO operations to double in size this year, 7 januari 2020, 
https://easo.europa.eu/news-events/easo-operations-double-size-year.
(16)  UNHCR, UNHCR’s Recommendations for the Croatian and German Presidencies of the Council of European 
Union (EU), 9 januari 2020, https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2020/01/200107-
FINAL-UNHCR-Recommendations-for-the-Croatian-and-German-Presidencies-of-the-Council-of-the-
EU-2020.pdf.
(17)  Europees Parlement, Rechtsstaat Polen en Hongarije verder ondermijnd, 16 januari 2020, https://
www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200109IPR69907/rechtsstaat-polen-en-hongarije-verder-
ondermijnd.
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over de eerbiediging van de rechtsstaat in Malta aangenomen.18 Deze parlementaire 
missie volgde op de moord op een Maltese journalist die corruptie onderzocht. In 
het verslag wordt met name kritiek geuit op het gebrek aan respons van de Europese 
autoriteiten en op de geringe vooruitgang die werd geboekt in het onderzoek naar 
corruptie.

Ten slotte heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 22 januari 2020 
een nieuw actieplan goedgekeurd voor de integratie van Roma en woonwagenbewoners 
voor de periode 2020-2025. Het plan heeft onder meer tot doel discriminatie te 
bestrijden en de toegang tot onderwijs en opleiding van de Roma-gemeenschap aan te 
moedigen en te ondersteunen.19

2. EUROPEES SOCIAAL BELEID

2.1. EEN STERK SOCIAAL EUROPA VOOR RECHTVAARDIGE TRANSITIES

Op 14 januari 2020 heeft de Commissie haar stappenplan “Een sterk sociaal Europa 
voor rechtvaardige transities” voorgesteld.20 Het document bevat heel wat voorstellen 
op het gebied van sociaal beleid. Zo zal de Commissie, naast de raadpleging van de 
sociale partners over minimumlonen en het creëren van een Mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie, een strategisch document over gendergelijkheid publiceren 
en wetgeving voorstellen ter bevordering van loontransparantie. De Commissie 
neemt zich ook voor om de Europese aanpak inzake vaardigheden te herzien en de 
sociale component van haar nieuwe strategische plannen te ontwikkelen, met name 
in het kader van het industrieel beleid en de strategie voor kmo’s. De Commissie 
zal ook werken aan een versterking van de Europese jongerengarantie. Bovendien zal 
de Commissie, zoals aangekondigd door Ursula von der Leyen in haar agenda voor 
Europa (A Union that strives for more), een Europees herverzekeringssysteem voor 
werkloosheid en een Europese kindergarantie (child guarantee) voorstellen, en zal het 
ook een actieplan tegen kanker publiceren. Het is ook belangrijk te benadrukken 
dat de Commissie de intentie heeft om in 2021 een actieplan te publiceren om de 
Europese pijler van sociale rechten ten uitvoer te leggen.21

Het EVV was over het algemeen tevreden met de aangekondigde verbintenissen van 
de Commissie, maar betreurt dat er geen maatregelen zijn genomen op het gebied van 

(18)  Europees Parlement, Mission Report Following the ad hoc delegation to Malta – 2-4 December 2019, 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 16 december 2019, https://www.europarl.
europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/12-16/1195201_EN.pdf.
(19)  Raad van Europa, Committee of Ministers adopts new action plan for Roma and Traveller Inclusion, 22 
januari 2020, https://www.coe.int/en/web/democracy/-/committee-of-ministers-adopts-new-action-plan-
for-roma-and-traveller-inclusion.
(20)  Voor een grondige analyse van dit initiatief zie Vanhercke, B., Spasova, S., Ghailani, D. en Pochet, P., 
Conclusions: the twists and turns of two decades of EU social policymaking, in Vanhercke, B., Spasova, S., 
Ghailani, D. en Pochet, P. (eds.), Social policy in the European Union 1999-2019: the long and winding road, 
Brussel, European Trade Union Institute en Onderzoekscentrum Sociaal Europa, pp. 183-202, 2020.
(21)  Europese Commissie, Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities, 14 januari 2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_20.
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gezondheid en veiligheid op het werk.22 BusinessEurope van zijn kant was verheugd 
dat de Europese Commissie de noodzaak benadrukt om ‘billijkheid’ te combineren 
met productiviteit en macro-economische stabiliteit.23

2.2. MOBILITEITSPAKKET I

De parlementaire transportcommissie van het Europees Parlement heeft op 22 januari 
2020 het voorlopige akkoord inzake het wetgevingspakket ‘Mobiliteit I’ goedgekeurd, 
waaronder de netelige kwestie van de detachering en de rusttijden van chauffeurs, 
cabotage en markttoegang. De tekst is echter opnieuw geblokkeerd door de Raad. De 
ministers van negen lidstaten – vooral van Centraal- en Oost-Europa – hebben bij de 
Europese Commissie een studie aangevraagd naar de impact van het wetgevingspakket 
op de klimaat- en milieudoelstellingen die zijn vastgelegd in de Europese Green Deal.24

2.3. RESOLUTIE OVER DE LOONKLOOF TUSSEN MANNEN EN VROUWEN

Op 30 januari 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen 
waarin met name wordt opgeroepen tot de implementering van de Europese pijler 
van sociale rechten, met inbegrip van de rechten inzake gendergelijkheid, de snelle 
tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven 
en de implementatie van beleid dat de werkgelegenheid van vrouwen en hun financiële 
onafhankelijkheid bevordert.25 Tegelijkertijd publiceerde Eurostat op 6 maart 2020 
een persbericht waaruit blijkt dat vrouwen slechts 37% van de kaderleden in Europa 
vrouwen uitmaken en 28% van de leden van de raden van bestuur.26

2.4. ACTIEPLAN VOOR GENDERGELIJKHEID

Op 5 maart 2020 stelde de Europese Commissie haar actieplan “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025” voor.27 De belangrijkste 
doelstellingen zijn onder meer de bestrijding van geweld tegen vrouwen en stereotypen, 
de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt en op het gebied van loon, 
pensioen en gezondheidszorg (IP/20/358).

(22)  EVV, ETUC on Commission’s ‘Strong Social Europe’ communication, 14 januari 2020, https://www.etuc.
org/en/pressrelease/etuc-commissions-strong-social-europe-communication.
(23)  BusinessEurope, EU can only deliver for people if the economy works well, 14 januari 2020, https://www.
businesseurope.eu/publications/eu-can-only-deliver-people-if-economy-works-well.
(24)  Politico, 18 februari 2020, https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/02/letter-to-VP-F-
Timmermans_SIGNED_PL-BG-HU-RO-LV-LT-EE-MT-CY.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_
campaign=1136892b29-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_18_05_49&utm_medium=email&utm_
term=0_10959edeb5-1136892b29-189028493.
(25)  Europees Parlement, Resolutie van het Europees Parlement van 30 januari 2020 over de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen (2019/2870(RSP), 30 januari 2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0025_NL.html.
(26)  Eurostat, Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman …, 6 maart 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/7896990/3-06032017-AP-EN.pdf/ba0b2ea3-f9ee-4561-8bb8-e6c803c24081.
(27)  COM(2020) 152 definitief.
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3. EUROPESE RESPONS OP DE COVID-19-PANDEMIE28

Op dinsdag 28 januari heeft de EU het mechanisme voor civiele bescherming 
geactiveerd om Europese burgers te repatriëren die zich in Wuhan, China, bevonden, 
het epicentrum van de COVID-19-pandemie. Drie dagen later, op 31 januari 2020, 
heeft de Europese Commissie een investering van 10 miljoen EUR vrijgemaakt voor 
onderzoek naar het nieuwe coronavirus.29

Op maandag 2 maart heeft het Kroatische voorzitterschap van de Raad het 
crisisresponsmechanisme van de EU “volledig geactiveerd”. Dit mechanisme maakt het 
mogelijk de verschillende EU-instanties te coördineren om te reageren op wereldwijde 
crises. Bovendien besloot de Europese Raad op 10 maart 2020 om over te gaan tot 
een reeks maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, de levering van 
medische apparatuur in de landen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen te 
verbeteren, onderzoek te bevorderen en de lidstaten maximale flexibiliteit te bieden 
wat de Europese begrotingsregels betreft.30

Dezelfde dag kondigde de Europese Commissie de lancering aan van het 
Investeringsinitiatief coronavirusrespons, dat tot doel heeft 25 miljard EUR aan 
Europese fondsen te mobiliseren die nog niet waren toegewezen aan specifieke 
instrumenten of projecten (IP 20/440). Bovendien keurde de Commissie op  
15 maart een uitvoeringsverordening goed die beperkingen oplegt aan de uitvoer van 
beschermingsmiddelen buiten de grenzen van de EU, om zo het risico van tekorten aan 
te pakken waarmee sommige lidstaten worden geconfronteerd (uitvoeringsverordening 
(EU) 2020/402). Tegelijkertijd kondigde de Europese Commissie op 19 maart 
2020 de oprichting aan van een strategische reserve van medische uitrustingen en 
beschermingsmiddelen. De lidstaten kunnen hiertoe op vrijwillige basis bijdragen. 
Deze maatregel zou de lidstaten die het meest door de pandemie zijn getroffen moeten 
voorzien van voldoende middelen (IP 20/476).

Het EVV, BusinessEurope, SMEUnited en het Europees Centrum van werkgevers 
en ondernemingen die openbare diensten verlenen (CEEP) hebben een gezamenlijke 
verklaring gepubliceerd waarin de lidstaten worden opgeroepen om te investeren in 
gezondheidszorg om zo het personeelsbestand van het medisch personeel te versterken 
en om gebruik te kunnen maken van alle flexibiliteit die de Europese begrotingsregels 
bieden in geval van uitzonderlijke omstandigheden.31 Bovendien heeft het EVV 
erop gewezen dat 22 lidstaten in de vijf jaren na de financiële crisis van 2008 de 
uitgaven voor ziektekostenverzekering per hoofd hebben verminderd. Deze dynamiek 

(28)  Een kritische bezinning over de eerste reactie van de EU op de COVID-19-pandemie: Greer, L., 
Another European rescue of the Member States? EU public health policy for COVID-19, OSE Working Paper 
Series, Opinion Paper nr. 22, Brussel, European Social Observatory, 10 p., 2020.
(29)  Europese Commissie, Coronavirus: EU mobilises €10 million for research, https://ec.europa.eu/info/
news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en&pk_campaqign=rtd_news.
(30)  Raad van de EU, Videoconferentie van de leden van de Europese Raad, 10 maart 2020, https://www.
consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2020/03/10/.
(31)  Statement of the European Social Partners ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited on the COVID-19 
emergency, 24 maart 2020, https://www.etuc.org/en/document/statement-european-social-partners-etuc-
businesseurope-ceep-smeunited-covid-19-emergency.
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spoort werknemers aan om geen ziekteverlof te nemen, wat volgens het EVV heeft 
bijgedragen tot de verspreiding van het virus.32

Wat tot slot het monetair beleid betreft, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) 
besloten een nieuw tijdelijk programma op te richten voor de aankoop van particuliere 
en overheidsobligaties om de risico’s van de COVID-19-pandemie voor de Europese 
economie tegen te gaan.33

4. SOCIAAL MILIEUBELEID

4.1. DE EUROPESE GREEN DEAL

Op 15 januari 2020 nam het Europees Parlement met een zeer grote meerderheid de 
door de voorzitter van de Europese Commissie op 11 december 2019 voorgestelde 
Europese Green Deal aan. Deze stemming betekent dus een nieuwe stap in de 
implementatie van de nieuwe Europese strategie, die gebaseerd is op de ecologische 
transitie en die de EU tegen 2050 tot een “klimaatneutrale” regio wil maken.34 
Bovendien riepen de Europarlementsleden de Commissie op om de ambities inzake 
de vermindering van de CO2-uitstoot in het kader van de “klimaatwet” te versterken 
(zie Paragraaf 4.4.). Terwijl de Commissie van plan is de wegtransportsector op te 
nemen in de Gemeenschapsregeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (EU 
ETS), roepen de leden van het Europees Parlement op om de bestaande Europese 
emissienormen niet te ontmantelen.

4.2. HET INVESTERINGSPLAN VOOR EEN DUURZAAM EUROPA

Tijdens de plenaire vergadering van 14 januari 2020 stelde de Europese Commissie 
het Investeringsplan voor een duurzaam Europa voor aan de Europarlementsleden. 
Dit document vormt de pijler van de financieringsstrategie van de Europese Green 
Deal. Concreet wil het 1.000 miljard EUR mobiliseren over een periode van tien jaar 
voor de ecologische transitie en de verwezenlijking van de doelstellingen van het pact.35 
Bestaande Europese financieringsinstrumenten zoals InvestEU, de cohesiefondsen en 
fondsen voor regionale ontwikkeling zullen op grote schaal worden ingezet. In het 
kader van de Green Deal zullen nieuwe mechanismen worden gecreëerd. Zo wil de 
Commissie een mechanisme voor rechtvaardige transitie (Just Transition Mechanism 
(JTM)) in het leven roepen, voorzien van een budget van 100 miljard EUR. Het 

(32)  EVV, ETUC Declaration on the COVID-19 Outbreak, 9-10 maart 2020, https://www.etuc.org/en/
document/etuc-declaration-covid-19-outbreak.
(33)  ECB, ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), 18 maart 2020, 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html.
(34)  Europees Parlement, Resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over de Europese 
Green Deal (2019/2956(RSP)), 15 januari 2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2020-0005_NL.html.
(35)  Voor een kritische analyse van het actieplan van de Commissie voor de financiering van duurzame groei 
en de “Europese taxonomie”, zie: Fronteddu, B., La finance contre le réchauffement climatique : un loup 
déguisé en agneau, OSE Working Paper Series, Opinion Paper nr. 21, januari 2020, 40 p., 2020.
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doel van het JTM is steun te verlenen aan regio’s die sterk afhankelijk zijn van 
industrieën met een sterke ecologische voetafdruk, met name wat betreft de opleiding 
en omscholing van werknemers en de reorganisatie van de productiestructuur.

Meer in het bijzonder omvat het JTM een Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just 
Transition Fund (JTF)) dat specifiek bedoeld is om steun te verlenen aan de regio’s die 
het hardst worden getroffen door de transitie. Het Fonds is gebaseerd op een logica 
van nationale medefinanciering en een verdeelsleutel. Volgens deze verdeling zou 
Polen de belangrijkste begunstigde zijn, gevolgd door Duitsland. België zou voor 311 
miljoen EUR aan financiering ontvangen, die via een hefboomeffect een totaal van 
989 miljoen EUR zou moeten genereren.36

4.3. EUROPESE KLIMAATWET

Op 4 maart 2020 diende de Europese Commissie haar ontwerp van verordening 
voor een “klimaatwet” (COM(2020) 80 final) in. Met deze tekst wordt beoogd de 
doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 kracht bij te zetten. De 
emissiereductiedoelstellingen zullen om de vijf jaar worden herzien, parallel met de 
vijfjaarlijkse herziening van het klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord werd diezelfde 
dag nog bekritiseerd door militante Greta Thunberg. Toen ze uitgenodigd was in het 
Europees Parlement noemde ze dit voorstel “capitulatie”, omdat het doeltreffender 
zou zijn om systemische veranderingen door te voeren dan om in te zetten op de 
ontwikkeling van negatieve emissietechnologieën.

4.4. FINANCIERING VAN DE STRIJD TEGEN MILIEUVERVUILING

Op 13 januari 2020 kondigde  de Europese Investeringsbank tijdens de gezamenlijke 
parlementaire commissie begroting en economische zaken37 aan 1.000 miljard EUR te 
mobiliseren voor de ecologische transitie. Deze beslissing vloeit voort uit de verbintenis 
van de Investeringsbank om de financiering van projecten rond conventionele fossiele 
brandstoffen stop te zetten en bevestigt de herontwikkeling van de EIB tot “Europese 
Klimaatbank”.

4.5. PESTICIDEN EN CHEMICALIEN

Een van de wetgevingsbesluiten inzake pesticiden en chemicaliën is het besluit van 
de Europese Commissie van 10 januari 2020 om het gebruik van chloorpyrifos (in 
de vorm van ethyl en methyl), een bestrijdingsmiddel tegen schadelijke insecten, in 
de Unie te verbieden. Dit verbod volgt op een besluit van de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (EFSA), die in augustus 2019 dit product als schadelijk voor de 
gezondheid had beschouwd.

(36)  Europese Commissie, Toewijzingsmethode voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie, 15 januari 
2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_66.
(37)  Europees Parlement, commissie begroting en economische zaken, 13 januari 2020, https://multimedia.
europarl.europa.eu/nl/budg-econ-joint-committee-meeting_20200113-2000-COMMITTEE-BUDG-
ECON_vd.
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Volgens een op 5 februari 2020 verschenen audit van de Europese Rekenkamer zijn 
de maatregelen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen 
ruimschoots ontoereikend, zowel die van de kant van de Commissie als die vanwege 
de lidstaten. In deze audit wordt verwezen naar de richtlijn betreffende het duurzaam 
gebruik van pesticiden, die bepaalt dat deze alleen mogen worden gebruikt wanneer de 
alternatieve methoden niet doeltreffend zijn gebleken. In dit verband stelt de Europese 
Rekenkamer voor om de subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
te koppelen aan een striktere naleving van de richtlijn.38

Daarnaast publiceerden 3.600 wetenschappers op 8 maart 2020 een verklaring 
waarin wordt benadrukt dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) negatieve 
gevolgen heeft voor de biodiversiteit, het klimaat en de bodem. Bovendien beweren 
de ondertekenaars dat de landbouw de belangrijkste oorzaak is van de milieuschade in 
Europa. Wetenschappers zijn voorstander van een grondige hervorming van het GLB, 
met name ten gunste van de conserveringslandbouw.39

(Vertaling)

(38)  Europese Rekenkamer, Speciaal verslag 05/2020: Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: 
beperkte vooruitgang bij het meten en beperken van de risico’s, 5 februari 2020, https://www.eca.europa.eu/nl/
Pages/DocItem.aspx?did=53001.
(39)  British Ecological Society, Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability 
challenges, 8 maart 2020, https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10080.
Om de lijst van ondertekenaars te raadplegen: https://zenodo.org/record/3685632#.Xs6nsMA682x.
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