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1. INLEIDING

De Europese sociale indicatoren tonen dat de effectiviteit van de sociale bescherming 
voor de beroepsactieve bevolking in België afneemt, een trend die zich al sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw in verschillende Europese welvaartsstaten voltrekt 
(Cantillon et al., 2014). Het lijkt erop dat de armoedereducerende capaciteit van sociale 
zekerheidssystemen op structurele limieten botst. Dit heeft vooral grote gevolgen voor 
gezinnen die sterk afhankelijk zijn van sociale uitkeringen, waarbij de armoede de 
afgelopen decennia steeds is toegenomen (Cantillon en Van Mechelen, 2013).

Zo geven de sociale indicatoren reeds vele jaren een stijgend armoederisico weer bij 
werkarme gezinnen of “quasi-jobloze huishoudens”, dat wil zeggen gezinnen waar de 
som van de werkintensiteit van de volwassen gezinsleden minder dan 20% van de totale 
potentiële werktijd van het huishouden tijdens het inkomensreferentiejaar bedraagt 
(Eurostat, 2018; FOD Sociale Zekerheid, 2019). Er zijn verschillende factoren die 
deze trend kunnen verklaren: enerzijds de adequaatheid en de toegankelijkheid van de 
sociale bescherming en anderzijds de profielkenmerken van personen in quasi-jobloze 
gezinnen.

Vergeleken met andere Europese landen heeft België relatief veel quasi-jobloze 
gezinnen en kent deze groep een sterk stijgend armoederisico. In 2019 bevond, volgens 
de officiële EU indicator, 12,4% van de 0-59-jarigen in België zich in quasi-jobloze 
huishoudens. Het EU-28 gemiddelde bedroeg toen 8,5%. Het armoederisico bij deze 
groep is in België het afgelopen decennium voortdurend toegenomen, van 50,9% in 
2005 tot 71,8% in 2018. Ter vergelijking, gemiddeld voor de EU bleef de toename 
van het armoederisico van quasi-jobloze huishoudens beperkter, van 55,7% in 2008 
tot 62,4% in 2018 (Eurostat, 2020).

In dit artikel gaan we eerst dieper in op twee armoede-indicatoren die een toegenomen 
kwetsbaarheid van quasi-jobloze huishoudens aantonen: het financieel armoederisico en 
ernstige materiële deprivatie. We bekijken ook de evolutie van het armoedereducerend 
vermogen van sociale transfers bij de (niet-)quasi-jobloze huishoudens. We volgen 
hierbij niet de EU-indicator die kijkt naar 0-59-jarigen die leven in huishoudens 
met zeer lage werkintensiteit, maar focussen op personen op arbeidsactieve leeftijd 
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(18-64-jarigen). Wanneer we over quasi-jobloze huishoudens spreken, bedoelen we 
steeds de individuen tussen 18 en 64 jaar die in dergelijke huishoudens leven.

Vervolgens focussen we op drie factoren die een rol kunnen spelen in het toegenomen 
risico op armoede bij de quasi-jobloze huishoudens. Om te beginnen maken we een 
analyse van het profiel van de quasi-jobloze huishoudens. Specifiek willen we te weten 
komen of het profiel van deze groep kwetsbaarder is geworden, waardoor ze sneller in 
armoede terecht kunnen komen. Bovendien bekijken we of we bepaalde profieltypes 
kunnen onderscheiden binnen de quasi-jobloze huishoudens aan de hand van een 
latente klasse-analyse. Dit laat toe om de samenhang tussen profielkenmerken weer te 
geven en na te gaan of de toegenomen kwetsbaarheid zich concentreert bij bepaalde 
groepen, wat focus kan bieden voor beleidsinitiatieven.

Daarna gaan we in op de effectiviteit van de sociale bescherming en proberen we 
de afgenomen armoedereducerende capaciteit van sociale transfers bij quasi-jobloze 
huishoudens te kaderen. Hier gaan we eerst dieper in op de toegankelijkheid van de 
uitkeringen om nadien de evolutie van de toereikendheid van sociale uitkeringen 
na te gaan. Tot slot voeren we een shift-share-analyse uit om een beeld te krijgen 
van het belang van een profielverandering van quasi-jobloze huishoudens en het 
belang van andere factoren, waaronder (maar niet exclusief ) de toegankelijkheid en 
toereikendheid van uitkeringen.

We vinden dat een samenspel van factoren een rol heeft gespeeld. Personen in 
quasi-jobloze huishoudens hebben in 2018 een kwetsbaarder profiel dan in 2008. 
Het zijn vaker alleenstaanden en huishoudens met kinderen, migranten, individuen 
zonder persoonlijk (vervangings)inkomen, individuen met gezondheidsproblemen 
en huurders. Op basis van de shift-share-analyse besluiten we dat het armoederisico 
van quasi-jobloze huishoudens minder sterk gestegen zou zijn indien hun 
profielkenmerken niet veranderd zouden zijn. Ten tweede is de toegankelijkheid van 
de uitkeringen, voornamelijk in de werkloosheid, afgenomen. Dit zien we vertaald in 
een lagere dekkingsgraad oftewel in een toename van het aantal werklozen die geen 
werkloosheidsuitkering ontvangen en duiden we dat door een aantal verstrengde 
maatregelen in de toegang tot werkloosheidsuitkeringen. Tot slot speelt ook de 
toereikendheid van uitkeringen een rol. Vergeleken met de 60%-armoedegrens, 
kenden de meeste uitkeringen de voorbije tien jaar een stilstand of kleine 
achteruitgang in adequaatheid. Volgens referentiebudgetten berekend voor de jaren 
2008 en 2018, kenden enkel sommige uitkeringen voor alleenstaanden een relatieve 
achteruitgang. Voor andere gezinstypes was er een lichte vooruitgang, maar zo goed 
als alle sociale minima bleven ontoereikend. De versterkte degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen sedert 2012 drukte op de adequaatheid van de uitkeringen 
voor langdurige werklozen.

2. ARMOEDERISICO EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE BIJ QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS

Met quasi-jobloze huishoudens bedoelen we in deze studie personen tussen 18 en 
64 jaar die in een huishouden leven waar de som van de werkintensiteit van alle 
gezinsleden tijdens het inkomensreferentiejaar 20% of minder bedraagt van de totale 
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potentiële werktijd van de gezinsleden.1 Deze beschrijving wijkt af van de Europese 
sub-indicator ‘armoede of sociale uitsluiting’, die kijkt naar personen tussen 0 en 59 
jaar die in huishoudens met zeer lage werkintensiteit leven, terwijl onze focus ligt op 
de bevolking op actieve leeftijd (18-64). Tussen 2005 en 2018 steeg hun armoederisico 
sterk. Ook het aandeel quasi-jobloze huishoudens die in ernstige materiële deprivatie 
leven, nam toe.

Figuur 1 laat de evolutie van het armoederisico zien bij quasi-jobloze huishoudens. 
Huishoudens hebben een risico op armoede als hun inkomen onder de 
armoederisicodrempel valt, die wordt gedefinieerd als 60% van het mediaan nationaal 
equivalent2 netto beschikbaar gezinsinkomen. In 2005 bedroeg het armoederisico 
36,5%, in 2018 is dit opgelopen tot 62,9%; een stijging met 26 procentpunten. In 
vergelijking met het armoederisico voor niet-quasi-jobloze huishoudens is de kloof 
sterk toegenomen. Bij deze groep is het armoederisico slechts met één procentpunt 
gestegen van 6,0% in 2005 tot 7,0% in 2018.

FIGUUR 1: EVOLUTIE ARMOEDERISICO VAN PERSONEN IN (NIET-)QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), 

BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

Een andere armoede-indicator die de toegenomen kwetsbaarheid van quasi-jobloze 
huishoudens aantoont, is ernstige materiële deprivatie. Deze indicator heeft betrekking 
op het al dan niet kunnen betalen of aanschaffen van negen items3 die door de meeste 

(1) Studenten met een leeftijd tussen 18 en 24 jaar laten we buiten beschouwing.
(2) Equivalentie wijst op het feit dat de hoogte van de armoedegrens aangepast wordt naar gezinssamenstelling. 
De gemodificeerde OECD-equivalentieschaal wordt toegepast en kent een waarde van 1 toe aan het hoofd
van het huishouden, 0,5 aan elk bijkomend lid ouder dan of even oud als 14 en 0,3 aan elk kind jonger dan 
14 dat deel uitmaakt van het huishouden.
(3) 1) Rekeningen op tijd betalen (huur, water, elektriciteit, etc.); 2) een week vakantie per jaar buitenshuis; 
3) minstens om de twee dagen vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief eten; 4) een onverwachte
uitgave doen; 5) een telefoon bezitten; 6) een kleurentelevisie bezitten; 7) een wasmachine bezitten; 8) een
persoonlijke wagen bezitten; 9) het huis voldoende kunnen verwarmen (opgehaald van: https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation).
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mensen beschouwd worden als wenselijk of zelfs noodzakelijk om een adequaat leven 
te leiden. Iemand wordt beschouwd als ernstig materieel gedepriveerd wanneer hij of 
zij zich minstens vier van de negen zaken niet kan veroorloven.

In Figuur 2 zien we dat het aandeel quasi-jobloze huishoudens die zich in een situatie 
van ernstige materiële deprivatie bevinden, sinds 2005 is toegenomen met zo’n 8 
procentpunten (van 20,4% in 2005 tot 28,1% in 2018). Met andere woorden is in 
2018 bijna een derde van de personen die zich in quasi-jobloze huishoudens bevinden, 
ernstig materieel gedepriveerd. Een omgekeerde trend vinden we voor de personen die 
niet in quasi-jobloze huishoudens leven. Voor deze groep daalde het aandeel ernstig 
materieel gedepriveerden van 3,2% naar 1,9% in dezelfde tijdsperiode. De kloof 
tussen quasi-jobloze en niet-quasi-jobloze huishoudens, is dus ook voor de armoede-
indicator ‘ernstige materiële deprivatie’ toegenomen, zoals ook bij het financieel 
armoederisico het geval is.

FIGUUR 2: EVOLUTIE ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE BIJ PERSONEN IN (NIET-)QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS 

(IN %), BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

Ondanks dat er vandaag minder personen in quasi-jobloze huishoudens zijn in België 
(19,6% in 2005 naar 13,0% in 2018), kennen ze een veel hoger armoederisico dan 
tien jaar geleden en bevinden ze zich vaker in een situatie van ernstige materiële 
deprivatie. Deze problematiek wordt vaak in verband gebracht met het verminderd 
armoedereducerend vermogen van sociale transfers. Figuur 3 laat zien dat ook het 
armoedereducerend karakter van sociale transfers veel sterker daalde voor de quasi-
jobloze huishoudens dan voor de niet-quasi-jobloze huishoudens. Voor personen 
in quasi-jobloze huishoudens nam het armoedereducerend vermogen van sociale 
transfers af van 61,8% in 2005 tot 36,3% in 2018.4 Voor wie niet in een quasi-jobloos 
huishouden leeft, bleef de armoedereductie dankzij sociale transfers constant (62,5% 

(4) Het armoedereducerend vermogen van sociale transfers heeft betrekking op de mate waarin het
armoederisico afneemt door het in rekening brengen van sociale uitkeringen vertrekkend van het hypothetisch 
inkomen mochten er geen sociale uitkeringen zijn.
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in 2005; 62,9% in 2018). Dit zorgde ervoor dat de kloof van het armoedereducerend 
vermogen tussen beide groepen meer dan verdubbelde over 10 jaar tijd: in 2008 
bedroeg het verschil 10,3 procentpunten en in 2018 26,6 procentpunten.

FIGUUR 3: ARMOEDEREDUCTIE DOOR SOCIALE TRANSFERS BIJ QUASI-JOBLOZE EN NIET-QUASI-JOBLOZE 

HUISHOUDENS (VERGELIJKING PRE- EN POST-TRANSFER ARMOEDERISICO) (IN %), BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

De afname van de armoedereducerende capaciteit van sociale transfers én de toename 
in het armoederisico van quasi-jobloze huishoudens kunnen verband houden met 
een verminderde toegankelijkheid, een verminderde toereikendheid en/of een grotere 
kwetsbaarheid van mensen die met een uitkering moeten rondkomen. In de volgende 
secties geven we de evolutie van het profiel van quasi-jobloze huishoudens weer en 
gaan we na of deze groep kwetsbaarder is geworden.

3. HET PROFIEL VAN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS

Een eerste mogelijke verklaring voor de stijging van het armoederisico van quasi-
jobloze huishoudens is dat deze groep de afgelopen tien jaar kwetsbaarder is geworden. 
Met andere woorden, dat deze huishoudens vaker kenmerken vertonen waarvan we 
weten dat ze samenhangen met een verhoogd risico op armoede. In dit deel geven we 
daarom de evolutie weer van de sociaal-economische profielkenmerken van mensen 
die in quasi-jobloze huishoudens leven..5

3.1. SOCIO-DEMOGRAFISCH PROFIEL VAN INDIVIDUEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS

3.1.1. Leeftijd: fluctuerend groot aandeel 50-plussers

In Figuur 4 geven we de aandelen van verschillende leeftijdsgroepen weer binnen quasi-
jobloze huishoudens. Opvallend is dat over de gehele periode de 50- tot 64-jarigen 
meer dan de helft van de quasi-jobloze huishoudens uitmaken. Het lijkt erop dat in 

(5) Het absoluut aantal personen in quasi-jobloze huishoudens tussen 18 en 64 (zonder studenten) varieert 
tussen 1080 in 2018 en 1665 in 2007.
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de nasleep van de crisis van 2008 het aandeel ouderen iets afnam. Hun aandeel nam af 
van 66,4% in 2008 tot 48,9% in 2013, om nadien opnieuw toe te nemen tot 55,6%.

FIGUUR 4: EVOLUTIE LEEFTIJDSCATEGORIEEN VAN PERSONEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), 

BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

3.1.2. Migratieachtergrond: meer in een niet-EU-land geboren

Figuur 5 toont het geboorteland van personen in quasi-jobloze huishoudens. Het 
meest opvallende aan deze verdeling, is dat het aandeel van individuen die niet geboren 
zijn in België of een Europese lidstaat elk jaar gestaag toeneemt, in dezelfde mate dat 
het aandeel daalt van de in België geboren bevolking.

FIGUUR 5: EVOLUTIE GEBOORTELAND VAN PERSONEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), BELGIE, 

18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60-64 25,4 26,9 28,9 32,8 30,0 31,9 29,8 27,4 23,9 23,7 25,3 27,1 27,6 25,8
50-59 31,0 32,7 32,6 33,6 32,8 27,9 25,5 26,6 25,0 26,0 28,4 28,4 28,2 29,9
40-49 16,0 15,8 14,7 13,4 13,8 15,4 15,6 18,5 19,9 22,8 19,0 18,5 17,2 17,7
25-39 20,8 16,9 17,8 15,1 17,3 19,4 23,9 22,2 24,5 19,2 21,7 20,6 21,8 22,0
18-24 6,8 7,7 6,0 5,2 6,2 5,4 5,2 5,3 6,8 8,3 5,7 5,4 5,2 4,7
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3.1.3. Woonplaats: minder in Vlaanderen, meer in Wallonië

Figuur 6 toont de verdeling van de quasi-jobloze huishoudens over de drie Belgische 
gewesten. Het aandeel Vlaamse quasi-jobloze huishoudens neemt gestaag af (46,2% 
in 2005 tot 38,0% in 2018). Het aandeel quasi-jobloze huishoudens dat in Brussel 
woont fluctueert, mogelijks wordt dit verklaard door de (te) kleine steekproef.

FIGUUR 6: EVOLUTIE WOONPLAATS VAN PERSONEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), BELGIE, 

18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

3.1.4. Opleidingsniveau: trendmatig hoog aandeel laaggeschoolden

Over het opleidingsniveau van de quasi-jobloze huishoudens, krijgen we een te 
verwachten compositie van de drie scholingsgraden: het grootste aandeel bestaat uit 
laaggeschoolden, gevolgd door midden- en tot slot hooggeschoolden (zie Figuur 7). 
Dit is zo voor de hele periode. Doorheen de jaren zien we dat deze aandelen fluctueren, 
maar door veranderingen in de vragenlijst over opleidingsniveau6 kunnen we geen 
exacte uitspraken doen over trends. Wel kunnen we besluiten dat zowat de helft van 
de personen in quasi-jobloze huishoudens laaggeschoold is, maar dat ook 15 à 20% 
van hen hooggeschoold is.

(6) Voor meer toelichting zie: https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/en/
publications/silc/silc-analysis-social-situation-and-protection-belgium-2018-en.pdf.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brussel 14,5 13,7 13,4 13,2 14,5 15,4 17,4 18,0 18,9 17,0 15,3 15,4 15,7 16,8
Wallonië 39,2 40,7 38,7 40,0 41,4 39,9 40,3 38,9 40,6 41,2 42,2 41,9 42,4 45,3
Vlaanderen 46,2 45,7 47,9 46,8 44,2 44,6 42,3 43,1 40,5 41,9 42,5 42,7 41,9 38,0
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FIGUUR 7: EVOLUTIE OPLEIDINGSNIVEAU VAN PERSONEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), 

BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

3.1.5. Gezinstype: meer alleenstaanden en gezinnen met kinderen

Figuur 8 geeft de evolutie weer van de aandelen van verschillende gezinstypes binnen 
quasi-jobloze huishoudens. Drie elementen uit deze figuur verdienen extra aandacht. 
Ten eerste is het aandeel van de koppels zonder kinderen initieel gestegen in de periode 
van 2005 tot 2008/2009 (35,1% tot 39,8%), om hierna te dalen tot 21,7% in 2018. 
Ten tweede gebeurt het omgekeerde bij de groep alleenstaanden zonder kinderen; het 
aandeel van dit gezinstype neemt bijna constant toe (28,1% in 2005 tot 36,3% in 
2018). Sinds 2011 is de groep alleenstaanden bovendien het grootst van alle gezinstypes 
binnen de quasi-jobloze huishoudens, waar dit voordien nog de koppels waren. Ten 
derde, als we kijken naar de totale aandeelpercentages van de drie typegezinnen met 
kinderen, stellen we vast dat het aantal gezinnen met kinderen licht is toegenomen. In 
2005 bedroeg dit totaalpercentage 24,5%, in 2018 was dit gestegen tot 29,8%.

FIGUUR 8: EVOLUTIE GEZINSTYPES VAN PERSONEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), BELGIE,  

18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hooggeschoold 18,3 20,9 20,6 15,8 14,9 15,1 19,0 22,7 22,1 17,4 21,6 20,3 17,9 17,1
Midden geschoold 34,8 35,8 37,8 32,4 26,0 30,1 32,6 29,2 29,8 31,5 35,2 34,4 35,1 34,6
Laaggeschoold 46,9 43,3 41,6 51,8 59,1 54,7 48,4 48,1 48,1 51,2 43,2 45,2 47,1 48,2
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andere met kind 7,0 5,1 4,8 5,2 4,9 5,0 6,3 6,2 5,3 6,7 5,9 7,6 7,2 7,2
Koppel met kind 9,9 9,8 7,7 8,2 9,3 10,0 11,1 11,2 10,7 12,8 11,1 9,9 11,0 13,7
Alleenstaande met kind 7,6 7,6 7,6 6,8 9,1 9,1 9,0 10,3 10,5 8,6 9,9 9,0 9,6 9,0
Andere 12,3 11,0 13,5 9,9 7,2 9,9 11,5 12,0 13,9 13,7 14,4 13,4 14,3 12,3
Koppel 35,1 37,9 36,7 39,8 35,8 33,4 26,3 26,3 24,6 19,3 22,5 27,0 24,2 21,7
Alleenstaande 28,1 28,7 29,7 30,2 33,7 32,6 35,7 34,0 35,0 39,0 36,2 33,1 33,7 36,3
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3.2. INKOMENSBRONNEN

Figuur 9 toont de evolutie van de inkomensbestanddelen van de personen in gezinnen 
met een zeer lage werkintensiteit. Het is belangrijk om te vermelden dat deze grafieken 
focussen op het individuele niveau. Dit wil zeggen dat uitkeringen op huishoudniveau 
niet in rekening worden gebracht en het wel degelijk individuele inkomens betreft. 
Ten eerste is er een opvallende stijging in het aandeel personen zonder individueel 
inkomen binnen de quasi-jobloze huishoudens, terwijl het aandeel met een 
werkloosheidsuitkering systematisch daalde. Ten tweede, zij het in mindere mate, zien 
we ook een toename van mensen met enkel een ziekte- of invaliditeitsuitkering én een 
lichte daling van mensen met een pensioenuitkering. Als we specifiek kijken naar de 
personen in quasi-jobloze huishoudens die in armoede leven, heeft bijna 48% geen 
eigen inkomen.

FIGUUR 9: EVOLUTIE INKOMENSBRON VAN PERSONEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), BELGIE, 

18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
Noot: de categorie “Andere” bestaat uit mensen die verschillende persoonlijke inkomensbronnen 
uit de figuur hierboven combineren (uitkeringen die onder de variabele HY060G vallen zijn buiten 
beschouwing gelaten), dit kan ook (een combinatie van een uitkering met) loon zijn aangezien de 
totale werkintensiteit van alle gezinsleden op arbeidsactieve leeftijd tijdens het inkomensreferentiejaar 
20% of minder bedraagt van de totale potentiële werktijd.7

In Figuur 10 bekijken we specifiek de inkomensbronnen van koppels en alleenstaanden 
die zich in een quasi-jobloos huishouden bevinden8, aangezien we in Figuur 8 een 
opvallende daling zagen van het aandeel koppels binnen quasi-jobloze huishoudens 
en een sterke stijging van de alleenstaanden. Het aandeel alleenstaanden zonder 

(7) Voor de andere inkomenscategorieën gebruiken we de indelingen van de EU-SILC; voor een
gedetailleerdere omschrijving verwijzen we naar het MetaSILC-rapport (Goedemé en Zardo Trindade, 2020).
(8) De resultaten dienen hier wel met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien het om lage
absolute aantallen gaat: voor alleenstaanden schommelt het aantal tussen 308 (2005) en 417 (2014 en 2015), 
voor koppels tussen 269 (2018) en 671 (2008).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ziekte- en invaliditeitsuitkering 16,7 15,2 15,1 15,5 16,5 16,6 18,5 15,2 16,7 18,8 19,4 20,5 19,8 20,1
Pensioen 15,0 14,0 14,0 16,3 15,2 15,7 13,6 11,6 14,7 14,4 14,3 13,8 13,4 12,0
Andere 9,5 14,4 14,7 14,9 16,5 17,5 13,2 16,0 14,9 12,5 13,9 13,7 14,7 12,4
Werkloosheidsuitkering 39,6 32,3 32,9 30,5 33,7 31,8 34,8 32,4 30,5 31,1 28,9 26,0 25,7 22,5
Geen persoonl ijk inkomen 19,2 24,0 23,3 22,9 18,1 18,4 20,0 24,8 23,2 23,2 23,5 26,0 26,5 33,1
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arbeids- of vervangingsinkomen is verdubbeld sinds 2015 (6,5% in 2005 tot 13,2% 
in 2018). Bij de koppels daarentegen is er bijna een halvering van het aandeel dat geen 
persoonlijk inkomen heeft, van 26,3% in 2005 naar 16,4% in 2018.

Zowel bij alleenstaanden als koppels is er een afname in het aandeel dat een 
werkloosheidsuitkering ontvangt. Verder is het opvallend dat er bij de koppels een 
sterke toename is van het aandeel gezinsleden met een pensioen, terwijl dit bij de 
alleenstaanden licht afneemt. Tot slot neemt bij beide groepen het aandeel met een 
ziekte- en invaliditeitsuitkering toe.

FIGUUR 10: EVOLUTIE INKOMENSBRONNEN VAN QUASI-JOBLOZE ALLEENSTAANDEN (LINKER PANEEL) EN 

QUASI-JOBLOZE KOPPELS (RECHTER PANEEL) (IN %), BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
Noot: de categorie “Andere” bestaat uit mensen die verschillende inkomensbronnen uit de figuur 
hierboven combineren (uitkeringen die onder de variabele HY060G vallen zijn buiten beschouwing 
gelaten), dit kan ook (een combinatie van een uitkering met) loon zijn aangezien de totale 
werkintensiteit van alle gezinsleden op arbeidsactieve leeftijd tijdens het inkomensreferentiejaar 20% 
of minder bedraagt van de totale potentiële werktijd. ZIV-uitkering = ziekte- en invaliditeitsuitkering. 

Aansluitend aan de individuele inkomensbronnen, bekijken we ook de 
zelfgerapporteerde economische status van de personen in quasi-jobloze huishoudens 
(Figuur 11). Ook hier zien we voornamelijk een afname van het aandeel werklozen, 
zij het minder uitgesproken dan volgens de inkomensvariabele. Het aandeel 
gepensioneerden neemt dan weer sterker af dan volgens de inkomensvariabele. Figuur 
11 laat ook zien dat het aandeel studenten en andere inactieven licht is toegenomen, 
net als het aandeel arbeidsongeschikten/invaliden.
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FIGUUR 11: EVOLUTIE ECONOMISCHE STATUS VAN NIET-WERKENDEN IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS 

(IN %), BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

3.3. GEZONDHEID EN HUISVESTINGSITUATIE

Figuur 12 laat zien dat ongeveer de helft van de personen in quasi-jobloze huishoudens 
gezondheidsproblemen heeft9. Dat aandeel blijft constant over de tijd. Figuur 13 toont 
dat na de crisis van 2008 het aandeel eigenaars substantieel is afgenomen, van meer 
dan de helft (56,8%) in 2008 tot één op drie (34,7%) in 2018.

(9) Een individu heeft in deze analyse een gezondheidsprobleem als hij/zij een negatief resultaat bekomt op 
minstens één van de drie onderliggende kenmerken: (1) subjectieve inschatting van de algemene gezondheid, 
(2) de aanwezigheid van een chronische ziekte/handicap en (3) het ervaren van een limitatie van de activiteiten 
wegens een gezondheidsprobleem.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andere inactief 6,8 7,2 6,1 15,2 6,5 8,0 8,4 9,6 7,4 7,8 10,2 9,4 11,5 15,6

Huiseli jke taken/zorg 15,6 16,9 17,1 15,6 10,4 10,0 10,7 12,8 10,5 11,2 10,1 11,6 10,6 10,8
Student 4,4 3,8 4,8 5,4 4,7 5,1 5,6 6,7 7,9 5,5 7,0 9,5 9,1 8,8
Arbeidsongeschikt/invalide 15,9 16,4 16,3 7,0 18,8 18,2 18,0 17,1 19,6 22,6 22,6 23,3 21,5 21,8
Gepensioneerd 27,8 27,5 27,1 31,2 29,1 29,3 26,4 24,8 25,4 23,7 22,5 21,6 21,0 19,1
Werkloos 29,5 28,2 28,6 25,7 30,6 29,3 31,0 29,1 29,4 29,2 27,5 24,6 26,3 24,0
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FIGUUR 12: EVOLUTIE PERSONEN MET EN ZONDER GEZONDHEIDSPROBLEMEN IN QUASI-JOBLOZE 

HUISHOUDENS (IN %), BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

FIGUUR 13: EVOLUTIE AANTAL EIGENAARS EN HUURDERS IN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS (IN %), 

BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

3.4. NAAR EEN TYPOLOGIE VAN DE QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS?

Via een latente-klassenanalyse (LCA: Latent Class Analysis) gaan we na of we bepaalde 
type profielen (‘klassen’) van quasi-jobloze huishoudens kunnen onderscheiden.10 De 

(10) We voerden een latente-klassenanalyse uit voor de jaren 2006, 2010, 2014 en 2018. De reden voor deze 
jaren heeft te maken met het feit dat de jaarlijkse steekproef van de EU-SILC slechts voor een kwart wordt
vernieuwd. De EU-SILC data voor het jaar n+1 bestaat dus voor 75% uit dezelfde respondenten als in het
jaar n. Hierdoor is er pas om de vier jaar een volledig nieuwe steekproef. Met deze langere tijdsfocus kan de
evolutie aan latente klassen over de tijd bestudeerd worden en of er eventueel andere profielkenmerken aan
belang winnen of verliezen. De jaren zijn bovendien conjunctureel anders.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wel  gezondheidsproblemen 46,0 47,0 45,9 49,8 48,6 49,4 48,0 45,9 50,6 51,6 50,9 52,5 48,6 51,6
Geen gezondheidsproblemen 54,0 53,0 54,1 50,2 51,4 50,6 52,0 54,1 49,5 48,5 49,1 47,5 51,4 48,4
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Huur sociaal 17,8 16,2 15,7 16,9 20,2 19,3 22,6 22,1 23,9 23,3 20,7 21,8 19,9 22,7
Huur privé 29,4 30,4 29,3 26,3 28,5 31,2 32,9 31,4 34,0 36,8 38,9 38,0 40,8 42,6
Eigenaar 52,8 53,4 55,0 56,8 51,3 49,5 44,5 46,5 42,1 39,9 40,4 40,2 39,3 34,7
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opgenomen variabelen voor de analyse liggen in lijn met de eerdere profielbeschrijving: 
gezondheid, scholingsgraad, geslacht, leeftijd, gewest, geboorteland, eigenaar of 
huurder, gezinstype en inkomensbronnen.11

Naast de latente klassen, schatten we ook de ‘marginal probability’ (de kans of 
waarschijnlijkheid om tot één van de klassen te behoren) en de ‘marginal means’ 
(de geschatte gemiddelde waarden voor elk item binnen een bepaalde klasse of hoe 
sterk een item scoort op een klasse). Deze gemiddelden en waarschijnlijkheden zijn 
namelijk het meest informatief om de klassensamenstellingen te achterhalen.

De resultaten van de LCA voor de vier beschouwde jaren laten zien dat we drie 
profielen kunnen identificeren: oudere koppels, alleenstaanden en alleenstaande 
ouders met een slechte gezondheid en personen met een migratieachtergrond zonder 
persoonlijk inkomen. Mensen die aan het eerste profiel voldoen (de “ouderen”) maken 
ongeveer een kwart uit, de rest is ongeveer evenredig gespreid over de twee andere 
profielen (zie Tabel 1).

TABEL 1: WAARSCHIJNLIJKHEID OM TOT EEN BEPAALDE KLASSE VAN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS TE 

BEHOREN

2006 2010 2014 2017

Klasse 1: Oudere koppels 29,7% 28,6% 20,1% 23,2%

Klasse 2: Alleenstaande(n) (ouders) met 
slechte gezondheid 28,3% 20,9% 40,4% 35,5%

Klasse 3: Personen met migratieachtergrond 
(zonder persoonlijk inkomen) 41,9% 50,6% 39,5% 41,3%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

Tabel 2 geeft de kenmerken weer van de verschillende types quasi-jobloze huishoudens. 
Het eerste type ‘oudere koppels’ betreft vooral mensen die wel nog op actieve leeftijd 
zijn maar vermoedelijk vervroegd zijn uitgetreden, mogelijk om gezondheidsredenen 
want zo’n 40% rapporteert een gezondheidsprobleem. Deze groep woont overwegend 
in Vlaanderen, de meesten leven als koppel en zowat iedereen heeft een loon, sociale 

(11) We voerden een aantal wijzigingen door in de variabelen zodat het LCA-model betrouwbare resultaten 
kon weergeven. De twee oudste leeftijdscategorieën voegden we samen: van 50 tot 64 jaar. De indeling
van de variabele ‘inkomensbron’ zorgde voor problemen, zodat het aantal onderliggende items gereduceerd
moest worden naar een drievoudige verdeling: geen persoonlijk inkomen, loon of combinatie van inkomens 
en inkomens uit uitkeringen (pensioen, ZIV-uitkering of werkloosheidsuitkering). Voor het jaar 2006 was
dit nog steeds onvoldoende, we waren dus genoodzaakt om dit te reduceren tot een tweevoudige verdeling:
geen persoonlijk inkomen en loon of uitkering of combinatie. Uiteindelijk waren deze aanpassingen niet
voldoende om een betrouwbaar model te verkrijgen voor het jaar 2018. Daarom geven we de resultaten voor 
het jaar 2017 weer, aangezien hier wel een resultaat bekomen werd met de bovenvermelde aanpassingen.
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uitkering of combinatie van sociale uitkeringen. Ze hebben vergeleken met de 
andere profielen een sterker opleidingsprofiel en de grote meerderheid is eigenaar 
van een woning. Meer dan 70% van het tweede type quasi-jobloze huishoudens, 
‘alleenstaande(n) ouders’, rapporteert gezondheidsproblemen. Deze groep heeft 
een zeer zwak onderwijsprofiel en behoort vooral tot een oudere leeftijdsgroep. 
Een opmerkelijk hoog aandeel zijn werkenden die een loon combineren met een 
sociale uitkering. Ook huurders zijn oververtegenwoordigd. Het derde type bestaat 
in vergelijking met de andere profielen vaker uit personen die in een niet-EU-land 
geboren zijn en ze zijn vaker woonachtig in Brussel. Bovendien wordt dit derde type 
gekenmerkt door een lage scholing, bestaan het overwegend uit jongere gezinnen met 
kinderen en hebben de personen daarbinnen vaak geen persoonlijk inkomen.

TABEL 2: GEMIDDELDE SCORES ONDERLIGGENDE ITEMS VOOR KLASSE 1, KLASSE 2 EN KLASSE 3

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

2006 2017 2006 2017 2006 2017

Wel gezondheidsproblemen 0,368 0,419 0,754 0,715 0,271 0,199

Geen gezondheidsproblemen 0,632 0,581 0,246 0,285 0,729 0,801

Laaggeschoold 0,427 0,377 0,517 0,487 0,391 0,551

Middengeschoold 0,363 0,318 0,301 0,385 0,405 0,345

Hooggeschoold 0,210 0,306 0,182 0,128 0,204 0,104

Man 0,428 0,468 0,419 0,436 0,414 0,455

Vrouw 0,572 0,532 0,581 0,564 0,586 0,545

18-24 jaar 0,000 0,000 0,003 0,013 0,298 0,344

25-39 jaar 0,000 0,000 0,152 0,196 0,372 0,380

40-49 jaar 0,003 0,000 0,293 0,240 0,200 0,170

50-64 jaar 0,997 1,000 0,552 0,551 0,130 0,106

Vlaanderen 0,679 0,608 0,339 0,298 0,250 0,202

Wallonië 0,316 0,377 0,484 0,412 0,414 0,335

Brussel 0,005 0,016 0,176 0,291 0,335 0,463

Belg 0,934 0,948 0,814 0,621 0,607 0,520

EU 0,061 0,045 0,110 0,121 0,064 0,079

Niet-EU 0,005 0,007 0,076 0,258 0,329 0,401
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Eigenaar 0,910 0,869 0,335 0,167 0,298 0,176

Huur privé 0,051 0,112 0,383 0,507 0,486 0,541

Huur sociaal 0,039 0,018 0,282 0,326 0,216 0,283

Alleenstaande 0,109 0,298 0,432 0,411 0,077 0,027

Koppel 0,795 0,599 0,122 0,086 0,065 0,023

Andere 0,051 0,079 0,098 0,075 0,086 0,094

Alleenstaande met kind 0,006 0,021 0,219 0,244 0,274 0,343

Koppel met kind 0,036 0,003 0,080 0,121 0,348 0,355

Andere met kind 0,003 0,000 0,050 0,063 0,149 0,157

Geen persoonlijk inkomen* 0,285 0,059 0,083 0,142 0,461 0,699

Inkomenscombinatie** 0,715 0,855 0,917 0,714 0,539 0,137

Uitkering*** 0,086 0,144 0,164

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
Noot: * geen individueel arbeids- of vervangingsinkomen; ** in 2006 gaat dit over loon, een 
uitkering of een combinatie van inkomensbronnen, in 2017 gaat dit over loon of een combinatie 
van inkomensbronnen; *** dit gaat over een pensioen, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een 
werkloosheidsuitkering.

4. WERDEN DE SOCIALE UITKERINGEN MINDER TOEGANKELIJK?

Met toegankelijkheid bedoelen we de mate waarin het recht op vervangingsinkomens 
kan worden geopend en behouden. We bekijken hiervoor de dekkingsgraad van 
de werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en kaderen dit met de 
belangrijkste wijzigingen in de toegangsvoorwaarden tot deze socialezekerheidsstelsels.

Met ‘dekkingsgraad’ bedoelen we het aandeel individuen die in de EU-SILC-enquête 
het statuut ‘werkloos’ (dan wel ‘arbeidsongeschikt/invalide’) had en ook effectief een 
werkloosheidsuitkering (ziekte- of invaliditeitsuitkering) heeft ontvangen. Het statuut 
is gebaseerd op de zelfgerapporteerde status tijdens het inkomensreferentiejaar.12

Ten eerste zien we dat de dekkingsgraad van zieken, arbeidsongeschikten of invaliden 
hoog en onveranderd is (zie rechter paneel van Figuur 14). Sinds 2009 zijn in de ziekte- 
en invaliditeitsregeling verschillende stappen ondernomen om arbeidsongeschikten 
(sneller en beter) te activeren richting werk (De Coninck et al., 2016; VDAB, 2017). 
Belangrijk is echter dat het hier niet gaat om een verplichting van het zoeken naar werk, 

(12) Enkel personen die aangaven dat ze een volledig jaar (12 maanden) werkloos waren, zijn in de cijfers
opgenomen.
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maar over vrijblijvende trajecten. Dit zien we dan ook weerspiegeld in de constante 
cijfers van het aandeel zieken en invaliden met een ziekte-uitkering.

Voor de werkloosheidsuitkeringen zien we een heel andere trend. Het aandeel 
werklozen met een werkloosheidsuitkering is gedaald, terwijl het aandeel zonder 
inkomen sterk toenam (zie linker paneel van Figuur 14).

FIGUUR 14: EVOLUTIE INKOMENSBRON WERKLOZEN (LINKER PANEEL) EN ARBEIDSONGESCHIKTEN/

INVALIDEN (RECHTER PANEEL) IN (%), BELGIE, 18-64 JAAR

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
Noot: het aantal werklozen en arbeidsongeschikten is gebaseerd op de verklaring van personen 
die rapporteerden dat ze tijdens de volledige voorbije 12 maanden steeds werkloos dan wel 
arbeidsongeschikt waren.

Ook de data van de Labour Force Survey (LFS) die gedetailleerder zijn als het gaat 
om werk(loosheid)variabelen13, wijzen op eenzelfde trend. We kijken hier naar het 
aandeel werklozen die geen werkloosheidsuitkering ontvangen, maar die wel aangeven 
dat ze zich registreerden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of bij de 
gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB/Forem/Actiris14. Hun aandeel nam 
toe van 10% in 1998 tot bijna 30% in 2018 (Figuur 15).

(13) LFS werklozen worden anders gedefinieerd dan in de EU-SILC en de benadering van werkloosheid is
ook niet dezelfde als bij administratieve gegevens. We volgen hier de gebruikelijke ILO-definitie. Werklozen 
zijn personen die geen job hebben tijdens de referentieweek, maar de afgelopen vier weken wel actief gezocht 
hebben naar werk en onmiddellijk (binnen de twee weken) beschikbaar zijn voor een job.
(14) VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling; Forem: Office wallon de la formation professionnelle 
et de l’emploi; Actiris: het regionale kantoor voor werkgelegenheid van Brussel.
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FIGUUR 15: EVOLUTIE AANDEEL ‘GEREGISTREERDE’ WERKLOZEN ZONDER WERKLOOSHEIDSUITKERING 

(IN %), BELGIE, 20-59 JAAR

Bron: Labour Force Survey, eigen verwerking.
Noot: ‘geregistreerde werklozen’ zijn werklozen die aan de ILO-definitie voldoen en zelf rapporteren 
dat ze geregistreerd zijn bij de RVA of bij de VDAB/Forem/Actiris. We vergelijken hier het aandeel 
geregistreerde werklozen zonder werkloosheidsuitkering met het aandeel geregistreerde werklozen mét 
een werkloosheidsuitkering.

De afname van de dekkingsgraad van werkloosheidsuitkeringen houdt verband 
met het feit dat het stelsel van werkloosheid de afgelopen twee decennia een omslag 
doormaakte van een eerder passieve bescherming naar een actieve begeleiding en 
(positieve en negatieve) aanmoediging van werklozen. In 2004 werden drie procedures 
in het leven geroepen zodat de RVA het zoekgedrag naar werk kon controleren (de 
zogenaamde DISPO-procedures), met daarbij horende sancties (Bauwens, 2009). 
In 2012, naar aanleiding van de 6e staatshervorming, werd de degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen versterkt en werden de voorwaarden verstrengd om het 
recht te openen op uitkeringen en het effectief te realiseren.

Verstrengingen om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen hebben 
ten eerste betrekking op de jongeren. Vanaf 1 januari 2012 spreekt men niet 
langer van wachtuitkeringen, maar van inschakelingsuitkeringen en werd de 
beroepsinschakelingstijd opgetrokken van 9 maanden naar 1 jaar (RVA, 2017). 
In 2015 verlaagde de maximale leeftijd voor een uitkeringsaanvraag van een 
inschakelingsuitkering van 30 naar 25 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar werd 
bovendien een diplomavereiste gekoppeld aan de inschakelingsuitkering.15 Deze 
verstrengingen voor jongeren zien we ook in de LFS-cijfers: het aandeel werklozen 
zonder werkloosheidsuitkering16 nam het sterkst toe bij de 18-25-jarigen: op 20 jaar 
tijd is er bijna een verdriedubbeling van 23,8% in 1998 tot 63,9% in 2018.

(15) https://werk.belgie.be/nl/nieuws/wijzigingen-aan-de-werkloosheidsreglementering.
(16) De LFS-data over de opsplitsing van de groep werklozen zonder werkloosheidsuitkering naar leeftijd
dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien sommige jaren lage absolute aantallen 
bevatten, gaande van 97 in 2001 tot 818 in 2016.
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Ten tweede werd het ook voor ouderen moeilijker om rechten te openen. Het 
brugpensioen werd in 2012 omgevormd naar het Stelsel met bedrijfstoeslag (SWT) 
en het halftijds brugpensioen werd afgeschaft. De leeftijdsvoorwaarden om toegang te 
hebben tot het SWT-stelsel zijn in de daaropvolgende jaren verhoogd.17 Ten derde is 
het tijdskrediet zonder motief afgeschaft in 2016.18 Ook bij de 50-64-jarigen zien we 
in de LFS-data een toename van het aantal werklozen zonder werkloosheidsuitkering 
van 6,6% in 1998 tot 14,5% in 2018, al blijft dit aandeel veel lager dan bij de jongeren.

Niet alleen rechten openen werd moeilijker. Ook de voorwaarden verstrengden 
wanneer iemand recht had op een bepaalde uitkering. Ten eerste werd in 2012 de 
duur van loopbaanonderbreking en tijdskrediet met en zonder motief ingekort. Ten 
tweede verstrengden de voorwaarden voor een passende dienstbetrekking: de woon-
werkafstand waarin een werkzoekende geen betrekking mag weigeren werd opgetrokken 
en de termijn waarin een werkaanbod dient overeen te stemmen ingekort. Ten derde 
geldt er sinds 2012 een striktere opvolging voor het zoekgedrag van gerechtigden op 
inschakelingsuitkeringen en jongeren in de inschakelingstijd, en tegelijk wordt het 
recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot 36 maand. Het toepassingsgebied van 
de DISPO-procedure wordt tevens uitgebreid naar alle werknemers jonger dan 55 jaar 
(Termote, 2014). Verder vindt vanaf 2014 de eerste evaluatie van de klassieke DISPO-
procedure sneller plaats. Tot slot is de minimumduur van administratieve sancties in 
2015 opgetrokken en in 2018 werd beslist om de minimum administratieve sanctie 
bij onjuiste verklaring van gezins- of persoonlijke toestand op te trekken van 4 naar 8 
weken.19 Ook de periode van uitsluiting bij werkverlating zonder wettige reden wordt 
in 2018 opgetrokken van 4 naar 13 weken.20

Figuur 16 geeft de evolutie van het aantal sancties door de RVA weer. Deze sancties 
hebben betrekking op i) sancties betreffende actieve onbeschikbaarheid (zoekgedrag 
naar werk), ii) administratieve sancties, iii) sancties ‘vrijwillige werkloosheid’ en iv) 
sancties ‘passieve onbeschikbaarheid’ die onder andere werkweigeringen of weigering 
van een beroepsopleiding bevatten. Hoewel het absoluut aantal sancties is afgenomen 
doorheen de tijd, is het relatief aantal sancties ten opzichte van het totaal aantal 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen gestaag toegenomen.

(17) https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t149.
(18) https://www.rva.be/nl/nieuws/wijzigingen-van-de-reglementering-tijdskrediet-en-de-thematische-
verloven-aangekondigd voor-2017.
(19) Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64,
71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde 
besluit.
(20) Koninklijk besluit van 18 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het 
K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 9 februari 2018.
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FIGUUR 16: TOTAAL AANTAL SANCTIES (ABSOLUUT EN RELATIEF) OPGELEGD DOOR DE RVA

Bron: website Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De stijging van het armoederisico bij quasi-jobloze gezinnen en de opvallende toename 
van het aandeel individuen in quasi-jobloze gezinnen zonder eigen (vervangings)
inkomen lijken dus samen te gaan met verschillende opeenvolgende beperkingen in 
de toegankelijkheid van werkloosheidsuitkeringen in het bijzonder. De toegang tot 
bepaalde uitkeringen is echter slechts één element. Dat iemand toegang heeft tot een 
bepaalde uitkering betekent niet dat deze persoon ook effectief beschermd is tegen 
armoede. Een andere factor die de stijging van het armoederisico van quasi-jobloze 
huishoudens kan verklaren is de hoogte van de uitkeringen. Dit bekijken we in het 
volgende deel.

5. WERDEN DE UITKERINGEN MINDER TOEREIKEND?

In deze sectie kijken we naar de evolutie van de toereikendheid van de sociale 
uitkeringen. Hiervoor maken we gebruik van de standaardsimulatiemethode. Deze 
methode laat toe om de werking van het beleid in beeld te brengen, abstractie makend 
van de specifieke context (economisch, demografisch) waarop het normaal zou worden 
toegepast. Het resultaat van deze simulaties zijn berekeningen van het inkomen van 
een hypothetisch gezin (typegezin) in een welomschreven situatie en met specifieke 
kenmerken. We krijgen zo een overzicht van de verschillende inkomenscomponenten 
voor een specifiek gezin. Dit kan in een tweede stap vergeleken worden met gebruikte 
armoedemaatstaven om zo de adequaatheid van het stelsel te bepalen. Tabel 3 geeft de 
verschillende elementen weer die worden opgenomen in de standaardsimulatie.
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TABEL 3: ELEMENTEN VAN OPBOUW IN STANDAARDSIMULATIE

Bruto inkomen van werk

- Socialezekerheidsbijdragen

- Inkomstenbelasting

+ Relevante uitkeringen

= Netto beschikbaar inkomen

Bron: eigen samenstelling.

Binnen elk stelsel bekijken we vier typegezinnen (zie Tabel 4). We bekijken enkel 
gezinnen op actieve leeftijd en maken hier steeds een onderscheid tussen een gezin 
met en zonder gezinslast. Deze variatie in gezinnen is van belang omdat in de 
verschillende sociale stelsels de uitkeringen vaak afhankelijk zijn van het al dat niet 
hebben van gezinslast. Ook voor de inkomstenbelasting, socialezekerheidsbijdragen en 
kinderbijslag is het belangrijk dit onderscheid te kunnen weergeven. In de gezinnen met 
gezinslast gaan we steeds uit van twee kinderen (4-5 jaar en 8-11 jaar). Bij de koppels 
gaat het steeds over een getrouwd koppel waarvan één partner uitkeringsgerechtigde 
is, en één partner inactief. In het geval van de alleenstaande en de alleenstaande ouder 
met twee kinderen wordt steeds verondersteld dat het een vrouw betreft.

Andere demografische kenmerken zijn leeftijd en woonplaats. We kozen steeds voor 
een leeftijd van 40 jaar en voor het Vlaams gewest als woonplaats. Dit heeft tot 
gevolg dat de gezinnen met kinderen onder het Vlaamse systeem van kinderbijslag 
vallen. Voor alle gezinstypes worden daarom ook de Vlaamse gewest- en (gemiddelde) 
gemeentebelasting toegepast.

TABEL 4: KENMERKEN TYPEGEZINNEN

Typegezin Geslacht Leeftijd Gezinslast Woonplaats Werkhistorie Huis-
vesting

Alleenstaande vrouw 40 / Vlaanderen 12 maanden private 
huur

Alleenstaande 
+ 2 kinderen

vrouw 40 kind 4 jaar
kind 8 jaar

Vlaanderen 12 maanden private 
huur

Koppel vrouw + 
man

40 partner inactief Vlaanderen 12 maanden private 
huur

Koppel + 
2 kinderen

vrouw + 
man

40 partner inactief 
kind 4 jaar
kind 8 jaar

Vlaanderen 12 maanden private 
huur

Bron: eigen samenstelling.
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Om de adequaatheid van de minima te beoordelen, berekenen we steeds de minimale 
uitkeringen. In het stelsel van werkloosheid zijn deze gebaseerd op een voltijds 
minimumloon voor een werkverleden van 12 maanden (categorie 3) en afgetoetst 
aan de vastgelegde minimumbedragen. Binnen de werkloosheidsuitkering bekijken 
we ook de evolutie van de uitkering, berekend aan het gemiddeld brutoloon voor een 
voltijds tewerkgestelde werknemer (Statbel). In de invaliditeitsuitkering zijn minimale 
dagbedragen per gezinstype vastgelegd.

De berekeningen voor de verschillende typegezinnen en situaties werden gemaakt aan 
de hand van het Europese microsimulatiemodel EUROMOD (Sutherland en Figari, 
2013). EUROMOD maakt het mogelijk om geldend sociaal beleid toe te passen op 
typegezinnen (met de uitbreiding HHoT21) en microdata. Het model is voornamelijk 
gebaseerd op microdata waardoor sommige uitkeringen, waarover niet voldoende 
informatie beschikbaar is, niet of slechts gedeeltelijk gesimuleerd kunnen worden. In 
dit geval hebben we de bruto-uitkeringen voor onze typegezinnen handmatig berekend 
en door EUROMOD laten nagaan welke belastingen van kracht zijn en welke andere 
uitkeringen gecombineerd worden met de berekende bruto-uitkering. Zo kunnen 
we ook voor deze uitkeringen alsnog tot een netto beschikbaar inkomen komen. 
Binnen deze oefening was dit het geval voor de invaliditeitsuitkering. De bedragen 
van de minimumuitkeringen voor invaliditeit zijn afkomstig uit de KOWESZ-
databank opgesteld door het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB). We berekenen de 
netto-gezinsinkomens in de veronderstelling dat een persoon het volledige jaar recht 
heeft op een uitkering. De personenbelasting wordt immers op jaarbasis berekend 
en veronderstelt bijgevolg informatie over het inkomen gedurende het volledige jaar.

Figuur 17 en Figuur 18 tonen voor de vier typegezinnen de evolutie van de 
adequaatheid van de minimumuitkeringen binnen de werkloosheid, invaliditeit en 
het leefloon, alsook van het minimumloon (categorie 3), gemeten op 2 tijdstippen 
(2008 en 2018). Om een beoordeling over de adequaatheid van de minima te maken, 
drukken we de minimumuitkeringen zowel uit als percentage van de Europese 
60%-armoedegrens22, aangepast naar gezinstype (Figuur 17), alsook als percentage van 
de referentiebudgetten23 (Figuur 18). Beide maatstaven hebben hun voor- en nadelen 
en vertrekken van een andere conceptuele invalshoek, waardoor ze als complementair 
beschouwd kunnen worden en het nuttig is beide meetinstrumenten op te nemen om 
de robuustheid van onze conclusies te versterken.

Zoals eerder vermeld is de Europese armoederisicolijn vastgelegd op 60% van het 
nationaal mediaan equivalent beschikbaar gezinsinkomen, wat betekent dat deze 
maatstaf aangeeft in welke mate de minimumuitkeringen de evolutie van de mediane 

(21) Zie Hufkens, T. et al., The Hypothetical Household Tool (HHoT) in EUROMOD: a new instrument 
for comparative research on tax-benefit policies in Europe, International Journal of Microsimulation, 12(3),
pp. 68–85, 2019.
(22) Er dient opgemerkt te worden dat de inkomensdata voor de berekening van de Europese
60%-armoedegrens afkomstig is van de EU-SILC, die inkomensdata verzamelt van respondenten over het
voorafgaande jaar (t-1), terwijl in EUROMOD de beleidsmaatregelen voor het huidige jaar (t) gelden.
(23) We gebruiken hier de Belgische referentiebudgetten, ontwikkeld in 2008 en geactualiseerd in 2018 door 
het CEBUD (Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek), verbonden aan de Thomas More Hogeschool.
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gestandaardiseerde gezinsinkomens volgen. Deze maatstaf is welvaartsvast (het volgt 
de evolutie van de prijzen en van de welvaart) en beklemtoont de relativiteit van het 
armoedeconcept. Doordat deze maatstaf echter gebaseerd is op survey-gegevens met 
bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen voor de meting van trendbewegingen, heeft 
dit tot gevolg dat er geen grote conclusies kunnen worden getrokken op basis van kleine 
schommelingen. Daarnaast blijft ook de keuze van het percentage (60%) tot op zekere 
hoogte arbitrair. Een vergelijking van de armoederisicolijn met referentiebudgetten 
voor enkele typegezinnen leert echter dat de bedragen in beide maatstaven doorgaans 
dicht bij elkaar liggen voor België. Doorheen de tijd, van 2008 tot 2018, blijkt dat 
in bepaalde gevallen en voor bepaalde gezinstypes de referentiebudgetten langzamer 
gestegen zijn dan de 60%-armoedegrens die mee beweegt met het equivalent mediaan 
inkomen van gezinnen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop 
de referentiebudgetten werden aangepast en van de factoren die bepalend waren 
voor de welvaartsevolutie van de referentiebudgetten verwijzen we naar het Vlaamse 
Indicatorenset Armoede (VISA) rapport (Delanghe et al., 2021).

Referentiebudgetten als armoedemaatstaf vertrekken niet van een inkomensconcept, 
maar van concrete behoeften en de hieraan verbonden financiële middelen 
die minimaal nodig zijn voor gezinnen van verschillende omvang, leeftijd en 
samenstelling om adequaat aan de maatschappij te kunnen participeren. Het 
zijn geprijsde korven van goederen en diensten die voor een specifiek huishouden 
aangeven wat minimaal nodig is (Storms et al., 2015). De evolutie van de verhouding 
van de netto-minimumuitkeringen tot de referentiebudgetten geeft bijgevolg aan of 
de minimumuitkeringen de evolutie van deze prijskorven volgen. Belangrijk is dat 
de evolutie van de hoogte van deze prijskorven afhankelijk is van de samenstelling 
en van de prijs van de korven. Deze methode laat toe om de evaluatie van de (on)
toereikendheid van de sociale minima te verfijnen of te contextualiseren (Goedemé 
et al., 2019; Storms et al., 2015). Zo illustreren ze bijvoorbeeld de verschillen in 
de doelmatigheid van de sociale minima naargelang de woonsituatie (bv. private 
of sociale huurwoning). Referentiebudgetten kunnen echter niet gebruikt worden 
als armoedelijnen, omdat ze berekend worden voor een beperkt aantal gezinstypes 
in welbepaalde omstandigheden (Delanghe et al., 2021). Bovendien zijn doorheen 
de tijd wijzigingen in methodologische keuzes doorgevoerd (Deschutter en Storms, 
2014; Storms et al., 2015) die de evolutie van de hoogte van de referentiebudgetten 
beïnvloed kunnen hebben, wat tot interpretatieproblemen kan leiden. Tot slot bestaan 
vandaag enkel actuele Vlaamse en Brusselse referentiebudgetten (Delanghe et al., 
2021), terwijl wel vergeleken wordt met de verhouding tot nationaal vastgelegde 
minimumuitkeringen.

Zowel op basis van de 60%-armoedegrens als vertrekkend van de referentiebudgetten, 
zien we dat in 2008 en in 2018 de minimum-werkloosheidsuitkeringen en het 
leefloon ontoereikend zijn om een gezin uit de armoede te houden. Voor een koppel 
en een koppel met kinderen is ook de invaliditeitsuitkering ontoereikend indien we 
met de 60%-armoedegrens vergelijken; een vergelijking met de referentiebudgetten 
toont dat voor alle gezinstypes de invaliditeitsuitkering inadequaat is. Aangezien bij 
de berekening van de referentiebudgetten de assumptie gemaakt wordt dat personen 
in goede gezondheid verkeren, zal de kloof in werkelijkheid wellicht nog groter zijn. 
Het is immers aannemelijk dat de minimaal noodzakelijke uitgaven van iemand met 
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een invaliditeitsuitkering hoger liggen dan voor een gezond persoon. Beide maatstaven 
tonen bovendien dat ook het minimumloon ontoereikend is voor een koppel met 
kinderen.

Als we naar de evolutie kijken tussen 2008 en 2018 op basis van de 60%-armoedegrens, 
merken we voor de meeste uitkeringen, ongeacht gezinstype, een stilstand of kleine 
achteruitgang op in adequaatheid. Voor alle gezinstypes behalve de alleenstaande 
ouder zien we in het leefloon en de werkloosheidsuitkering een verslechtering van de 
adequaatheid. Voor de alleenstaande ouder blijft de adequaatheid op hetzelfde niveau. 
Wat betreft de invaliditeitsuitkering, daalde de adequaatheid licht voor koppels met 
en zonder kinderen. Tot slot ging ook de adequaatheid van het minimumloon erop 
achteruit voor alleenstaande ouders en koppels met en zonder kinderen. Geen enkele 
uitkering ligt in 2018 substantieel hoger dan in 2008. Gezien de geringe omvang 
van de veranderingen en rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen van 
de 60%-armoedegrens, dienen we echter voorzichtig met deze conclusie om te gaan. 
Dit wordt ook duidelijk in Figuur 18 waar de uitkeringen met de referentiebudgetten 
vergeleken worden. We zien met deze maatstaf dat de adequaatheid van sommige 
uitkeringen een lichte verbetering kende tussen 2008 en 2018, met name de 
minimuminvaliditeitsuitkering (voor alle gezinstypes), het minimumloon (behalve 
voor een koppel met kinderen) en de minimumwerkloosheidsuitkering (behalve voor 
alleenstaanden). Beide armoedemaatstaven wijzen op een structurele ontoereikendheid 
van de meeste sociale minima. Hoewel er voor sommige gezinstypes en voor sommige 
uitkeringen sprake was van lichte verbetering gedurende het decennium 2008-2018, 
is het algemene beeld er één van stagnatie.

FIGUUR 17: EVOLUTIE VAN DE ADEQUAATHEID VAN MINIMUMINKOMENS ALS % VAN DE EUROPESE 

ARMOEDEGRENS, 2008 EN 2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering), GGMMI = minimumloon, MI = minimum-
invaliditeitsuitkering.
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FIGUUR 18: EVOLUTIE VAN DE ADEQUAATHEID VAN MINIMUMINKOMENS ALS % VAN HET 

REFERENTIEBUDGET, 2008 EN 2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering), GGMMI = minimumloon, MI = minimum-
invaliditeitsuitkering.

Bovenstaande figuren tonen twee momentopnames waartussen allerlei veranderingen 
hebben plaatsgevonden. In Bijlage 1 tonen we hoe de adequaatheid van de 
werkloosheids- en invaliditeitsuitkering geëvolueerd is over de verschillende jaren heen 
ten opzichte van de Europese armoedegrens.

Figuren 19 en 20 tonen de toereikendheid van de werkloosheidsuitkering gebaseerd 
op het gemiddeld brutomaandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer24 na 
3 maanden, 12 maanden en 24 maanden werkloosheid. Rekening houdend met de 
maxima in de verschillende fases, moest de uitkering binnen elke fase begrensd worden 
tot het maximum. We gaan uit van een werkverleden van vijf jaar, wat als gevolg heeft 
dat de gezinnen de volledige derde periode (13de-24ste maand) een percentage van het 
vorige loon ontvangen en niet terugvallen op de forfaitaire uitkering25.

Figuur 19 toont de situatie voor 2008 en Figuur 20 voor 2018, waarbij duidelijk 
de invloed van de verstrengde degressiviteit te zien is. Tijdens de eerste periode zien 
we dat het netto-inkomen beter beschermt tegen het armoederisico. In de volgende 
fases daalt de adequaatheid sneller dan voordien. Vooral vanaf de 24ste maand zien we 
een grote daling. Uit de figuren kunnen we concluderen dat huishoudens met een 
bovenminimale werkloosheidsuitkering sinds 2012 een minder adequate bescherming 
tegen armoede genieten in de latere fases van de werkloosheid (vanaf 12 maanden).

(24) https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/gemiddelde-bruto-
maandlonen#figures.
(25) https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t67.
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 FIGUUR 19: ADEQUAATHEID VAN WERKLOOSHEIDSUITKERING (GEMIDDELD LOON) IN VERSCHILLENDE 

FASES VAN WERKLOOSHEID ALS PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering.

 FIGUUR 20: ADEQUAATHEID VAN WERKLOOSHEIDSUITKERING (GEMIDDELD LOON) IN VERSCHILLENDE 

FASES VAN WERKLOOSHEID ALS PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering.

Algemeen kunnen we op basis van bovenstaande figuren concluderen dat er geen 
of slechts beperkte vooruitgang is geboekt wat betreft de adequaatheid van sociale 
uitkeringen. De meeste uitkeringen waren in 2018 structureel ontoereikend. Het 
leefloon biedt voor alle gezinstypes eenzelfde of minder adequate bescherming in 2018, 
vergeleken met 2008. Voor koppels met twee kinderen werd naast het leefloon ook 
de minimuminvaliditeitsuitkering en het minimumloon minder adequaat, op basis 
van de 60%-armoedegrens. Alleenstaanden met een minimumwerkloosheidsuitkering 
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kenden tot slot ook een minder adequate bescherming tegen armoede op basis van beide 
armoedemaatstaven. In de analyse naar het profiel van jobloze huishoudens zagen we 
dat het aandeel van alleenstaanden zonder kinderen sterk gestegen is binnen de groep 
van quasi-jobloze huishoudens. Bovendien bleek dat er bij deze groep alleenstaanden 
een grote toename is van het aandeel zonder persoonlijk inkomen. De combinatie 
van het gestegen aantal alleenstaanden, de toename van deze groep alleenstaanden 
zonder inkomen én de minder adequate bescherming van deze groep (indien ze een 
leefloon of minimumwerkloosheidsuitkering ontvangen) kan mogelijks mee een 
verklaring bieden waarom het risico op armoede voor quasi-jobloze huishoudens 
gestegen is. In de laatste figuren zagen we bovendien dat de versterkte degressiviteit 
in de werkloosheidsuitkeringen sinds 2012 zorgde voor een daling in de adequaatheid 
van het netto-inkomen van langdurig werklozen. Bij alleenstaanden zorgt dit ervoor 
dat het netto-inkomen van een langdurig werkloze met minimumuitkering nu nog 
maar nauwelijks boven de armoedegrens ligt.

6. DECOMPOSITIE VAN HET GESTEGEN ARMOEDERISICO BIJ QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS

In tien jaar tijd is het armoederisico bij quasi-jobloze huishoudens in België gestegen 
van 41% (2008) naar 62,9% (2018), een stijging met 21,9 procentpunten. We bekeken 
reeds drie factoren die deze trend mee kunnen verklaren: een veranderd profiel van de 
quasi-jobloze huishoudens, een verminderde toegankelijkheid tot uitkeringen en een 
verslechterde adequaatheid van uitkeringen. We stelden vast dat alle drie de factoren 
een rol lijken gespeeld te hebben. Maar hoe groot is het belang van het veranderd 
demografisch profiel en hoe groot is de rol van andere beïnvloedende factoren op 
het gestegen armoederisico, zoals – maar niet exclusief – de toegankelijkheid en 
adequaatheid van uitkeringen? Hoe hoog zou het armoederisico in 2018 geweest zijn 
als het demografische profiel van quasi-jobloze huishoudens onveranderd was gebleven 
tussen 2008 en 2018?

Om deze vragen te beantwoorden, voeren we een (gedeeltelijke) shift-share-analyse 
uit van het veranderd armoederisico van de quasi-jobloze huishoudens, waarmee we 
vooral het effect van het veranderde demografisch profiel trachten weer te geven. Het 
armoederisico van de quasi-jobloze huishoudens is niets anders dan het gewogen 
gemiddelde van de verschillende demografische subgroepen, vermenigvuldigd met 
het aandeel van elke subgroep binnen quasi-jobloze huishoudens. Om een indicatie 
te krijgen van het ‘effect’ van veranderende profielkenmerken, herberekenen we het 
armoederisico van 2018 met de aandelen van de subgroepen uit 2008, ceteris paribus. 
Tabel 5 toont deze resultaten. In de eerste kolom staan de profielkenmerken die we 
achtereenvolgens afwisselend constant hebben gehouden. We hielden met andere 
woorden telkens uitsluitend één profielkenmerk constant. Het ‘effect’ hiervan op de 
evolutie van het armoederisico staat in de tweede kolom. De laatste kolom toont wat het 
armoederisico van 2018 geweest zou zijn geweest bij onveranderde profielkenmerken.
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TABEL 5: EFFECT VAN DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN (CETERIS PARIBUS) TUSSEN 2008 EN 2018 OP 

HET ARMOEDERISICO VAN QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS IN BELGIE

Demografisch kenmerk Verandering 
armoederisico in 
procentpunten

Armoederisico 
2018 met 

demografie 2008

Met (enkel) constante leeftijdsverdeling - 4,5 58,4%

Met (enkel) constante geslachtverdeling - 0,1 62,8%

Met (enkel) constante migratieachtergrond verdeling - 4,6 58,2%

Met (enkel) constante gezinstype verdeling - 8,3 54,5%

Met (enkel) constante opleidingsniveau verdeling + 0,5 63,3%

Met (enkel) constante inkomensbron verdeling - 4,6 58,2%

Werkelijk armoederisico(verandering) +21,9 62,9%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
Noot: de veranderingen in procentpunten in kolom 2 mogen niet opgeteld worden omdat er 
overlappingen tussen de demografische kenmerken kunnen optreden.

Algemeen kunnen we constateren dat het armoederisico van de quasi-jobloze 
huishoudens minder sterk gestegen zou zijn als hun profielkenmerken constant waren 
gebleven, met name wat betreft de kernmerken gezinstype, migratieachtergrond, 
inkomensbron en leeftijd.

De verandering in gezinsstructuur heeft het grootste effect: het armoederisico van 
quasi-jobloze huishoudens zou 8,3 procentpunten lager gelegen hebben in 2018 als 
dit profielkenmerk constant was gebleven. Eerder zagen we dat er bij een opdeling van 
quasi-jobloze huishoudens naar gezinstypes vooral een toename was van het aandeel 
alleenstaanden, een daling van het aandeel van koppels en een stijging van het aandeel 
met kinderen. Een uitgebreidere decompositie in bijlage 2 toont naast het effect van 
de evolutie van de aandelen van de gezinstypes, ook het effect van de evolutie van de 
armoederisico’s voor de verschillende gezinstypes. Hieruit blijkt dat het armoederisico 
niet gelijk is toegenomen voor alle subgroepen. Bij de alleenstaanden zien we een 
meer dan proportionele toename van hun armoederisico in vergelijking met de andere 
gezinstypes. Er is met andere woorden sprake van een versterkend effect: de aandelen 
van de alleenstaanden zijn het meest toegenomen terwijl die groep ook de grootste 
stijging in armoederisico meemaakte.

Verder zien we dat ook de veranderingen in de profielkenmerken migratieachtergrond, 
inkomensbron en leeftijd mee geleid hebben tot een sterke stijging in het armoederisico 
van quasi-jobloze huishoudens. Op tien jaar tijd is het aandeel van personen van niet-
EU origine in de quasi-jobloze huishoudens verdubbeld. Wat betreft het kenmerk 
inkomensbron, zien we vooral een toename van het aandeel zonder persoonlijk 
inkomen en een afname van personen met een werkloosheidsuitkering. Bij de groep 
zonder persoonlijk inkomen zien we bovendien een meer dan proportionele toename 
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van het armoederisico, waardoor een versterkend effect optreedt. Daarnaast vond er 
een daling plaats in het aandeel van de leeftijdscategorieën 50-59 en 60-64 jaar en een 
verhoging van de aandelen 25-39- en 40-49-jarigen.

Tot slot kunnen we vaststellen dat de profielkenmerken opleidingsniveau en geslacht 
geen sterk effect gehad hebben op de evolutie van het armoederisico van quasi-jobloze 
huishoudens omdat deze aandelen nauwelijks gewijzigd zijn.

We besluiten dat het veranderd profiel verantwoordelijk is voor een aanzienlijk 
deel van de stijging van het armoederisico van quasi-jobloze huishoudens. Over 
elementen die niet in de decompositie opgenomen zijn (zoals de effectiviteit van 
de sociale bescherming), kunnen we niet met zekerheid een uitspraak doen. Vooral 
de toename van de aandelen van alleenstaanden, personen geboren in een niet-EU-
land, personen zonder persoonlijk inkomen en personen in de leeftijdscategorie 25-
49 heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het gestegen armoederisico van quasi-
jobloze huishoudens. Zonder een veranderde samenstelling qua gezinstype zou het 
armoederisico van quasi-jobloze huishoudens in 2018 meer dan 8 procentpunten lager 
zijn geweest. Indien enkel de verdeling van inkomensbronnen (of de verdeling van 
leeftijd of migratieachtergrond) constant was gebleven op het niveau van 2008, zou 
het armoederisico in 2018 zo’n 4 procentpunten lager gelegen hebben.

7. CONCLUSIE

Het risico op armoede (Figuur 1) en ernstige materiële deprivatie (Figuur 2) is tussen 
2005 en 2018 sterk toegenomen bij quasi-jobloze huishoudens in België. Eveneens 
nam de armoedereducerende capaciteit van sociale transfers af voor de quasi-jobloze 
huishoudens, waardoor de kloof met de niet-quasi-jobloze huishoudens verdubbelde. 
In dit artikel trachtten we deze ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, door 
na te gaan of het toegenomen armoederisico van quasi-jobloze huishoudens en het 
afgenomen armoedereducerend vermogen van sociale transfers verband houden met: 
een verminderde toegankelijkheid van uitkeringen, een verminderde toereikendheid van 
uitkeringen en/of een kwetsbaarder profiel van uitkeringstrekkers.

Ten eerste gingen we na of het profiel van personen in quasi-jobloze huishoudens 
kwetsbaarder is geworden. We leren dat het aandeel quasi-jobloze huishoudens op 
arbeidsactieve leeftijd in België verminderde (19,6% in 2005 tot 13,0% in 2018) 
en hun profiel kwetsbaarder werd. Quasi-jobloze huishoudens bestaan steeds vaker 
uit migranten, alleenstaanden en gezinnen met kinderen, individuen zonder een 
persoonlijk inkomen of personen die enkel leven van een ziekte- of invaliditeitsuitkering. 
Verder heeft deze groep steeds meer te kampen met gezondheidsproblemen, bestaat 
die vaker uit personen die wonen in Wallonië en vaker uit huurders. Wanneer we de 
profielkenmerken gegroepeerd bekijken via een latente-klassenanalyse, leren we dat 
er drie uitgesproken profieltypes van quasi-jobloze huishoudens voorkomen: oudere 
koppels, alleenstaanden en alleenstaande ouders met gezondheidsproblemen, en 
personen met een migratieachtergrond zonder persoonlijk inkomen.

Vervolgens bekeken we hoe de effectiviteit van de sociale bescherming evolueerde, 
waarbij zowel de toegankelijkheid als de toereikendheid van de sociale uitkeringen 
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bestudeerd werd. Om de toegankelijkheid van de uitkeringen te beoordelen 
keken we naar de zogenaamde dekkingsgraad. Het aandeel werklozen dat 
effectief een werkloosheidsuitkering ontvangt is gedaald doorheen de tijd, terwijl 
het aandeel werklozen zonder uitkering toenam. De verminderde toegang tot 
werkloosheidsuitkeringen heeft wellicht ook mee voor een stijging van het aantal 
leefloontrekkers gezorgd. Voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering daarentegen zagen 
we deze trend niet. Deze uiteenlopende trends hebben we trachten te duiden met de 
belangrijkste verstrengingen in de werkloosheid en ziekte en invaliditeit. Vooral in de 
werkloosheidsregeling zijn een hele reeks maatregelen genomen die de toegang tot 
een werkloosheidsuitkering bemoeilijken, meer bepaald (maar niet uitsluitend) voor 
jongeren.

Als laatste kwam de generositeit van verschillende uitkeringen aan bod voor vier 
gezinstypes. Het algemene beeld is één van stagnatie rond uitkeringsniveaus die onder 
de armoedelijnen liggen. Vergeleken met de 60%-armoedegrens is er zelfs sprake van 
een geringe daling van de adequaatheid van verschillende uitkeringen.

Deze bevindingen laten ons toe te besluiten dat het gestegen risico op armoede 
bij quasi-jobloze huishoudens verband houdt met verschillende factoren, waarbij 
zowel het kwetsbaarder profiel van personen in quasi-jobloze huishoudens als de 
toegankelijkheid en toereikendheid van de uitkeringen een rol spelen.

Tot slot moet gewezen worden op het feit dat er doorheen onze analyses, consistent 
een problematiek rond de groep van alleenstaanden naar voren treedt. Alleenstaanden 
maken een steeds groter aandeel uit van de groep quasi-jobloze gezinnen, er is bij deze 
groep een grote stijging van personen zonder een persoonlijk inkomen terwijl net voor 
deze groepen de adequaatheid van bepaalde uitkeringen gedaald is.
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 BIJLAGEN

BIJLAGE 1: EVOLUTIE ADEQUAATHEID WERKLOOSHEIDS- EN INVALIDITEITSUITKERING

FIGUUR 21: ADEQUAATHEID VAN MINIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR EEN ALLEENSTAANDE ALS 

PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering.

FIGUUR 22: ADEQUAATHEID VAN MINIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR EEN ALLEENSTAANDE MET 

TWEE KINDEREN (4, 8 J) ALS PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering.

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MW SZ bijdrage inkomensbelasting Europese armoedegrens netto

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MW kinderbijslag schooltoeslag
SZ bijdragen inkomensbelasting EU armoedegrens (60)
netto



DE STIJGENDE ARMOEDE BIJ WERKARME GEZINNEN: IN HOEVERRE IS DE SOCIALE ZEKERHEID VERANTWOORDELIJK?

351

FIGUUR 23: ADEQUAATHEID VAN MINIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR EEN KOPPEL ALS 

PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering.

FIGUUR 24: ADEQUAATHEID VAN MINIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR EEN KOPPEL MET TWEE 

KINDEREN (4, 8 J) ALS PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MW = minimumwerkloosheidsuitkering.
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FIGUUR 25: ADEQUAATHEID VAN DE MINIMUMINVALIDITEITSUITKERING VOOR EEN ALLEENSTAANDE ALS 

PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MI = minimuminvaliditeitsuitkering.

FIGUUR 26: ADEQUAATHEID VAN DE MINIMUMINVALIDITEITSUITKERING VOOR EEN ALLEENSTAANDE MET 

TWEE KINDEREN ALS PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS (4, 8 J), 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MI = minimuminvaliditeitsuitkering.
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FIGUUR 27: ADEQUAATHEID VAN DE MINIMUMINVALIDITEITSUITKERING VOOR EEN KOPPEL ALS 

PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MI = minimuminvaliditeitsuitkering.

FIGUUR 28: ADEQUAATHEID VAN DE MINIMUMINVALIDITEITSUITKERING VOOR EEN KOPPEL MET TWEE 

KINDEREN (4, 8 J) ALS PERCENTAGE VAN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, 2008-2018

Bron: eigen berekeningen op basis van EUROMOD – HHOT.
Noot: MI = minimuminvaliditeitsuitkering.
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BIJLAGE 2: VOLLEDIGE DECOMPOSITIE VAN DE EVOLUTIE VAN HET ARMOEDERISICO VAN 

QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS IN BELGIE

Voor elk van de onderstaande profielkenmerken voerden we, ceteris paribus, een 
decompositie uit van het gestegen armoederisico bij quasi-jobloze huishoudens tussen 
2008 en 2018 (dat +21,9 procentpunten bedroeg). We illustreren de betekenis en 
berekeningswijze van onderstaande percentages aan de hand van het kenmerk leeftijd. 
Voor elke leeftijdscategorie gingen we na wat 1) het armoederisico en 2) het aandeel 
van deze subcategorie bedroeg in 2008 en 2018. Op deze manier konden we voor elke 
leeftijdsgroep de verandering berekenen in zowel het armoederisico en het aandeel 
over deze periode. De percentages in Tabel 6 tonen bijgevolg dat een deel van de 
totale stijging van het armoederisico verklaard kan worden doordat binnen elke 
leeftijdsgroep het armoederisico van de quasi-jobloze huishoudens is gestegen. Tegelijk 
zijn ook de aandelen van de leeftijdsgroepen veranderd tussen 2008 en 2018, waarbij 
voornamelijk het aandeel 25-49-jarigen is toegenomen, de groep die reeds in 2008 
het op een na hoogste armoederisico kende (na de 18-24-jarigen). Een soortgelijk 
mechanisme zien we bij de variabele ‘geboorteland’ waar de groep met een niet-EU-
achtergrond reeds het hoogste armoederisico had in 2008 en die sindsdien in aandeel 
is toegenomen. Wat betreft het kenmerk ‘gezinstype’, hadden en hebben alleenstaande 
ouders en andere gezinnen met kinderen het hoogste armoederisico, gevolgd door de 
alleenstaanden, de categorieën die ook het meest in aandeel gestegen zijn. Tot slot zien 
we bij de inkomensbronnen dat personen zonder persoonlijk inkomen het hoogste 
armoederisico hebben en ook deze groep is in aandeel toegenomen tussen 2008 en 
2018.

TABEL 6: VERKLARING EVOLUTIE ARMOEDERISICO QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS TUSSEN 2008 EN 2018: 

LEEFTIJD

Evolutie armoederisico 18-24-jarigen 3,2%

Evolutie armoederisico 25-39-jarigen 10,7%

Evolutie armoederisico 40-49-jarigen 11,5%

Evolutie armoederisico 50-59-jarigen 47,1%

Evolutie armoederisico 60-64-jarigen 7,0%

Evolutie aandelen leeftijdsgroepen 20,49%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

TABEL 7: VERKLARING EVOLUTIE ARMOEDERISICO QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS: GESLACHT

Evolutie armoederisico man 49,3%

Evolutie armoederisico vrouw 50,4%

Evolutie aandelen geslacht 0,3%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
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TABEL 8: VERKLARING EVOLUTIE ARMOEDERISICO QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS: GEBOORTELAND

Evolutie armoederisico Belg 68,7%

Evolutie armoederisico EU 7,9%

Evolutie armoederisico niet-EU 2,7%

Evolutie aandelen geboorteland 20,49%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

TABEL 9: VERKLARING EVOLUTIE ARMOEDERISICO QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS: GEZINSTYPE

Evolutie armoederisico Alleenstaande 22,7%

Evolutie armoederisico Koppel 13,0%

Evolutie armoederisico Andere 10,3% 

Evolutie armoederisico Alleenstaande met kinderen 2,6%

Evolutie armoederisico Koppel met kinderen 7,6%

Evolutie armoederisico Andere met kinderen 6,1%

Evolutie aandelen gezinstypes 37,8%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.

TABEL 10: VERKLARING EVOLUTIE ARMOEDERISICO QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS: OPLEIDINGSNIVEAU

Evolutie armoederisico 18-24-jarigen 57,1%

Evolutie armoederisico 25-39-jarigen 34,9%

Evolutie armoederisico 40-49-jarigen 9,9%

Evolutie armoederisico 60-64-jarigen 7,0%

Evolutie aandelen opleidingsniveau -1,9%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
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TABEL 11: VERKLARING EVOLUTIE ARMOEDERISICO QUASI-JOBLOZE HUISHOUDENS: INKOMENSBRON

Evolutie armoederisico Geen inkomen 27,6%

Evolutie armoederisico Werkloosheidsuitkering 19,9%

Evolutie armoederisico Pensioen -1,5%

Evolutie armoederisico ZIV-uitkering 14,0%

Evolutie armoederisico Andere 18,9%

Evolutie aandelen inkomensbronnen 21,08%

Bron: EU-SILC, eigen verwerking.
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15 JAAR VRIJWILLIGERSWET: 
EEN BALANS EN EEN BLIK  
OP DE TOEKOMST

DOOR PATRICK GARRE
Attaché, Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

VOORWOORD

Het debat over een specifieke wet voor diegenen die zich belangeloos en vrijwillig 
inzetten, woedt al enkele decennia voordat ons land in 2005 een volwaardig 
vrijwilligersstatuut creëert. Reeds in 1972 werd, onder impuls van de Belg Albert 
Coppé, de vereniging “l’Association européenne du Volontariat” opgericht om het 
vrijwilligerswerk te promoten.1 In de jaren negentig van de vorige eeuw wordt in het 
verenigingsveld gesproken over de mogelijkheid om een statuut voor de vrijwilliger 
in het leven te roepen teneinde de rechtszekerheid te verbeteren en, meer in het 
algemeen, om het vrijwilligerswerk op te waarderen.2 De Vlaamse Gemeenschap keurt 
in 1994 een decreet goed dat voor het eerst een aantal wettelijke bepalingen vastlegt 
voor het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijnssector.3 In het federale parlement 
ontstaan aan het begin van deze eeuw de eerste initiatieven om een wetgevend kader te 
scheppen voor het vrijwilligerswerk.4

De Verenigde Naties roepen 2001 uit tot het internationaal jaar van de vrijwilligers. 
Het doel is om de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in de kijker te zetten, 
nationale regeringen aan te zetten om wetgeving uit te werken en diverse activiteiten 
te ontwikkelen over heel de wereld, zoals het promoten van het vrijwilligerswerk.5 
De Koning Boudewijnstichting biedt ondersteuning bij het organiseren van de 
vergaderingen om structuur en vertegenwoordiging te geven aan het vrijwilligerswerk 
in België. Deze Stichting stelt de verschillende verenigingen die actief zijn met 
vrijwilligers in staat om zich in eerste instantie te groeperen per taalgroep (een Frans- 
en Nederlandstalig platform) en vervolgens ook op federaal niveau. Met de oprichting 

(1) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, 
p. 5, 2007.
(2) Dumont, D. en Claes, P., Le nouveau statut des bénévoles – Commentaire de la loi du 3 juillet 2005 relative 
aux droits des volontaires et réflexions sur le droit social et la gratuité, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 
58, Brussel, Larcier, p. 26, 2006.
(3) Vlaams decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en
gezondheidssector, BS 19 mei 1994.
(4) Wetsvoorstel 2000 (Creyf, S. en D’Hondt, G.) tot instelling van een statuut voor de vrijwilligers, Parl. St. 
Kamer 2000-01, nr. 50-863/1; Wetsvoorstel (De Meyer, M. e.a.) betreffende de rechten van de vrijwilliger,
Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 50-1526/1.
(5) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, 
p. 6, 2007.
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van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV)6, een federale adviesraad die bestaat uit 
vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, komt de invoering van een wettelijk 
kader voor het vrijwilligerswerk in een stroomversnelling. Een wetsvoorstel7 uit 2003 
krijgt uiteindelijk voldoende parlementaire steun en op 19 mei 2005 keurt de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers de wet betreffende de rechten van vrijwilligers goed.8 
Na jarenlang voorbereidend werk door de maatschappelijke organisaties die actief 
zijn in het vrijwilligersveld, door de politiek en door de HRV krijgt de vrijwilliger in 
ons land een volwaardig statuut. De wet heeft een grote maatschappelijke en sociale 
waarde voor het vrijwilligerswerk en bevestigt zijn functie in de maatschappij als een 
vorm van participatie, solidariteit en pluralisme.9 De Vrijwilligerswet is niet alleen 
een sterke symbolische erkenning van de vrijwillige inzet die bijdraagt aan de sociale 
cohesie, maar zij biedt eveneens een beschermend en uniform wettelijk kader aan 
een diverse en grote groep in onze samenleving.10 Volgens een studie van de Koning 
Boudewijnstichting uit 2015 zijn maar liefst 1.166.000 personen of 12,5% van de 
bevolking actief als vrijwilliger in organisaties.11

Toch gebeurt de invoering ervan niet rimpelloos: de wettekst wordt reeds kort na 
de oorspronkelijke versie meerdere malen gewijzigd. Deze aanpassingen hebben 
betrekking op het toepassingsgebied, de aansprakelijkheid en de verzekeringen, 
de informatieplicht, de maximale forfaitaire kostenvergoedingen, de toepassing 
van het arbeidsrecht en de datum van de inwerkingtreding. Er zijn maar liefst drie 
reparatiewetten12 nodig vooraleer de wet op 1 augustus 2006 effectief van kracht 
wordt. Bovendien treden de bepalingen rond de aansprakelijkheid en de verzekeringen 
pas in werking op 1 januari 2007, zodat de organisaties genoeg tijd krijgen om zich 
aan te passen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen.

De vrijwilligers en de organisaties hebben in ons land vanaf dan een eigen federale 
wetgeving die hun rechten en plichten bepaalt op het vlak van onder andere het 
toepassingsgebied, de aansprakelijkheid en de verzekeringen, de fiscale en sociale 
aspecten en de combinatie van kostenvergoedingen met sociale uitkeringen zoals de 
werkloosheidsvergoedingen, de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen of de gezinsbijslag. 

(6) Koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, BS 4 oktober 
2002. De eerste mandaatperiode van vier jaar start op 1 februari 2003; koninklijk besluit van 12 maart 2003 
tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, BS 14 juli 2003.
(7) Wetsvoorstel (Van Gool, G. e.a.) betreffende de rechten van vrijwilligers, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 
51-455/1.
(8) Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, hierna “de Vrijwilligerswet” genoemd, BS 
29 augustus 2005.
(9) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van maart 2004 op het wetsvoorstel van Gool-De Meyer 
betreffende de rechten van de vrijwilligers (Doc.51/0455/001), Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge
Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 24, 2007.
(10) Dumont, D. en Claes, P., Le nouveau statut des bénévoles – Commentaire de la loi du 3 juillet 2005 relative 
aux droits des volontaires et réflexions sur le droit social et la gratuité, Les Dossiers du Journal des Tribunaux nr. 
58, Brussel, Larcier, p. 185, 2006.
(11) Koning Boudewijnstichting, Het vrijwilligerswerk in België, Kerncijfers, Brussel, 2015, p. 23.
(12) Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2005), wet van 7 maart
2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27
december 2005 houdende diverse bepalingen (BS 13 april 2006) en de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van 
de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, BS 11 augustus 2006.
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Heel wat wetsbepalingen vragen echter nog uitvoeringsbesluiten, wat op kritiek 
stuit in de rechtsleer: de toewijzing van de praktische uitvoering aan de regering 
via koninklijke besluiten zou slechts de juridische vertaling zijn van het politieke 
onvermogen van parlementairen om een consensus te bereiken over gevoelige 
kwesties.13 De Vrijwilligerswet lost bovendien niet alle problemen op: heel wat 
knelpunten blijven bestaan zoals de beperkte categorie vreemdelingen die zich mogen 
inzetten als vrijwilliger, de problematiek van de semi-agorale arbeid (de grijze zone 
tussen vrijwilligerswerk en reguliere arbeid) en de vraag om de uitbreiding van de 
verzekeringsplicht naar lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.14

In 2009 en 2014 vinden er twee beperkte wijzigingen plaats in verband met de 
kostenvergoedingen en de toegang van vreemdelingen tot het vrijwilligerswerk. Een 
grondige herziening komt er pas in 2019, onder meer op basis van een omstandig 
advies van de HRV naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Vrijwilligerswet.15 
Ook na deze aanpassingen blijven er nog een aantal pijnpunten over die op korte of 
middellange termijn een oplossing vragen, al gaat het vaak om complexe problemen 
waarvoor niet steeds een pasklaar antwoord bestaat.

Dit artikel bespreekt de eerste twee wijzigingen in 2009 en 2014, de aanpassingen 
in 2019 en gaat na wat de overblijvende knelpunten zijn en hoe zij kunnen worden 
aangepakt. De coronapandemie in 2020 en 2021 heeft aangetoond dat vrijwilligers een 
onvervangbare rol spelen in onze maatschappij. Deze gezondheidscrisis leidt echter tot 
fundamentele aanpassingen aan de vrijwilligerswetgeving die door het vrijwilligersveld 
met argusogen worden bekeken.

1. DE BEPERKTE AANPASSINGEN IN 2009 EN 2014

De Vrijwilligerswet, die het resultaat is van moeizaam tot stand gekomen compromissen 
en daardoor niet zo gemakkelijk kan worden aangepast, blijft quasi ongewijzigd tot 
haar grondige hervorming in 2019.

Enkel in 2009 en 2014 vinden er beperkte wijzigingen plaats:
� een versoepeling van de kostenregeling, zodat personen die een forfaitaire

kostenvergoeding ontvangen, dit vanaf 29 mei 2009 kunnen combineren met de
terugbetaling van de reële verplaatsingskosten voor maximaal 2000 kilometer per
jaar per vrijwilliger16;

� de uitbreiding van de categorie vreemdelingen die op het Belgisch grondgebied
vrijwilligerswerk mogen verrichten.17

(13) Dumont, D. en Claes, P., Le nouveau statut des bénévoles – Commentaire de la loi du 3 juillet 2005 relative 
aux droits des volontaires et réflexions sur le droit social et la gratuité, Les Dossiers du Journal des Tribunaux
nr. 58, Brussel, Larcier, p. 187, 2006.
(14) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, 
p. 74, 2007.
(15) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers: twee 
adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, 2016.
(16) Artikel 62 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (1), BS 19 mei 2009.
(17) Wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft, BS 18 juni 2014.
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1.1. DE VERSOEPELING VAN DE REGELING VOOR DE TERUGBETALING VAN DE GEMAAKTE KOSTEN

Het vrijwilligerswerk is onbezoldigd, maar een organisatie kan (zij is daartoe niet 
verplicht) voorzien in een beperkte terugbetaling van de gemaakte kosten.18 Er bestaat 
vooreerst de mogelijkheid van de forfaitaire kostenvergoeding. De realiteit en de 
omvang van deze kosten moeten niet bewezen worden. Het gaat om de volgende 
maximumbedragen in 2021: 35,41 EUR per dag en 1.416,16 EUR per jaar 
(2.600,90 EUR voor het verhoogd jaarplafond voor bepaalde categorieën vrijwilligers, 
zie verder). Er zijn geen maximum aantal kalenderdagen voorzien, maar de vrijwilliger 
mag het jaarbedrag niet overschrijden.

Daarnaast is er het systeem van de terugbetaling van de reële kosten. Het totaal van 
de kostenvergoedingen mag in dat geval meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde 
forfaitaire bedragen. Deze bedragen worden als kostenvergoedingen beschouwd als 
de realiteit en het bedrag van deze kosten kan worden aangetoond aan de hand van 
bewijskrachtige documenten. Wanneer een vrijwilliger kan bewijzen dat hij reële 
kosten heeft verricht, zelfs al liggen deze hoger dan de bedragen voor de forfaitaire 
vergoeding, dan wordt hij nog steeds als vrijwilliger beschouwd.

De wetgever voorziet dus in twee systemen, waaruit de vrijwilliger een keuze moet 
maken: hij mag deze beide systemen van terugbetaling niet combineren. Doet hij 
dat wel, zelfs onbewust, dan kan hij hierdoor in moeilijkheden komen op fiscaal 
en sociaal zekerheidsvlak. Als aan die voorwaarden van terugbetaling van kosten 
niet wordt voldaan, dan zal de persoon mogelijks op de ontvangen sommen 
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en hierop belastingen moeten betalen. 
Na controle door de inspectiediensten of een uitspraak door de rechter en op basis 
van de feitelijke situatie kan er een gedwongen herkwalificatie gebeuren, waardoor de 
betrokkene als loontrekkende of zelfstandige kan worden beschouwd. De Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de fiscus kunnen eveneens de organisatie aansprakelijk 
stellen voor nalatigheid op het vlak van het afhouden van bedrijfsvoorheffing en 
socialezekerheidsbijdragen.19

Het combineren van een reële kostenvergoeding voor verplaatsingen met een forfaitaire 
kostenvergoeding in het vrijwilligersveld zorgde vóór de wetswijziging in 2009 voor 
problematische situaties. Een vrijwilliger die bijvoorbeeld een korte opleiding gaf 
of de begeleiding van personen met een beperking verzorgde en daarnaast een verre 
verplaatsing moest doen, kon enkel een forfaitaire kostenvergoeding krijgen. De 
optie om alles via het systeem van de reële kosten te regelen is voor de organisatie 
vaak te omslachtig en zorgt voor heel wat papierwerk. Vanaf 29 mei 2009 bestaat de 
mogelijkheid om een forfaitaire kostenvergoeding te cumuleren met een terugbetaling 
van de reële kosten voor de gereden kilometers voor maximum 2.000 km.20

In dezelfde wet van 2009 wordt aan de Koning de machtiging gegeven om de 
minimumgarantievoorwaarden vast te leggen wanneer de dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgebreid tot de ongevallen of de ziekten 

(18) Artikel 10 van de Vrijwilligerswet.
(19) Goyvaerts, J., De VZW en haar vrijwilliger, in De VZW, Brugge, Die Keure, p. 564, 2015.
(20) Artikel 62 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (1), BS 19 mei 2009.
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ingevolge vrijwilligerswerk en de rechtsbijstand.21 Tot nu toe heeft de uitvoerende 
macht nog geen gebruik gemaakt van deze machtiging.

1.2. DE UITBREIDING VAN DE CATEGORIE VREEMDELINGEN DIE OP HET BELGISCH GRONDGEBIED 

VRIJWILLIGERSWERK MOGEN VERRICHTEN

De oorspronkelijke tekst uit 2005 met betrekking tot het toestaan van vrijwilligerswerk 
voor vreemdelingen was zeer strikt. Enkel houders van een vestigingstitel, personen met 
een verblijfrecht van onbepaalde duur in België, erkende vluchtelingen, diplomatiek 
en consulair personeel, Zwitserse werknemers en sommige onderdanen van andere 
landen vielen onder de Vrijwilligerswet.22

Het vrijwilligersveld, in het bijzonder de HRV, drong al kort na de invoering van 
de Vrijwilligerswet aan op een wetsaanpassing, zodat ook aan personen die niet in 
het bezit zijn van een arbeidskaart de mogelijkheid wordt geboden om zich via het 
vrijwilligerswerk te ontplooien. Vrijwilligerswerk is immers een fundamenteel recht 
dat open moet staan voor iedereen die zich op het Belgische grondgebied bevindt.23

Omdat bepaalde categorieën vreemdelingen geen arbeidsvergunning hadden, konden 
niet alleen zij worden vervolgd omwille van hun vrijwilligersactiviteiten, maar ook 
de organisaties die hen inzetten. Deze laatsten riskeerden strafrechtelijke vervolging 
en konden worden verplicht tot het betalen van de repatriëring en de forfaitaire 
vergoeding voor de kosten inzake huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen van de 
betrokken vreemdelingen en hun gezinsleden die illegaal in België verbleven.24 In 
2008 legt de toenmalige minister van Werk, Josly Piette, drie voorstellen voor aan de 
HRV, waarvan één vooral de nadruk legt op de bestrijding van misbruiken en zware 
sancties oplegt voor organisaties die de wet overtreden.25 Een wetsvoorstel uit 2008 
dat buitenlandse onderdanen toelaat vrijwilligerswerk te verrichten zoals de Belgische 
onderdanen26 wordt door de HRV positief ontvangen.27 Doordat er tijdens de 
parlementaire procedure amendementen worden toegevoegd, die opnieuw in strenge 
straffen voorzien voor organisaties die vreemdelingen als vrijwilligers inschakelen 
waarvan de verblijfsdocumenten niet voor 100% in orde zijn, reageert de HRV alsnog 

(21) Artikel 61 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (1), BS 19 mei 2009.
(22) Davagle, M., Le volontariat accessible aux étrangers, ASBL INFO, nr. 14, jrg. 12.
(23) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brief van van 10 mei 2004: Résultats actuels des travaux des groupes de
travail mis en place par le Conseil supérieur des volontaires, Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge Raad
voor Vrijwilligers, Brussel, p. 29, 2007.
(24) Davagle, M., Le volontariat accessible aux étrangers, ASBL INFO, nr. 14, jrg. 12.
(25) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 2008 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p.
17, 2009.
(26) Wetsvoorstel (Lanjri, N. e.a.) tot het toegankelijk maken voor het vrijwilligerswerk voor vreemdelingen, 
Parl. St. Senaat, 2007-08, nr. 52-840/1.
(27) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 16 februari 2009 op het wetsvoorstel tot toegankelijk 
maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen, Activiteitenverslag 2009 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, 
Brussel, p. 7, 2010.
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negatief28 op een herwerkt wetsvoorstel.29 Uiteindelijk halen deze wetswijzigingen de 
eindmeet niet en wordt artikel 9, §2 van de Vrijwilligerswet pas in 2014 aangepast.

Sindsdien vallen twee categorieën vreemdelingen, voor zover voldaan is aan alle 
voorwaarden van deze wet, niet meer onder het toepassingsgebied van de wet van 
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de 
uitvoeringsbesluiten ervan:
� buitenlanders wier verblijf gedekt is door een verblijfstitel of -document,

toegekend krachtens de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de
uitvoeringsbesluiten ervan;

� de begunstigden van de opvang in de zin van artikel 2, 2° van de wet van 12 januari 
2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën
van vreemdelingen, met uitzondering van die welke bedoeld worden in artikel 60
van dezelfde wet.

De minderjarigen die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven en van 
wie de staat van behoeftigheid door een openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn is vastgesteld, wanneer de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht 
na te komen en materiële hulp is toegekend door het Federaal Agentschap voor de 
Opvang van Asielzoekers komen echter niet in aanmerking.30

Er wordt eveneens een artikel 9/1 in de Vrijwilligerswet ingevoegd, dat stelt dat 
vrijwilligerswerk geen afbreuk doet aan de toepassing van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. Bovendien vormt deze inzet geen basis voor een 
machtiging of toelating tot verblijf in het kader van de wet van 15 december 1980. 
Met die bepalingen benadrukt de wetgever dat het vrijwilligerswerk geen reden kan 
zijn om bepaalde rechten te eisen op het vlak van een voorlopige of een definitieve 
vestiging in ons land.

Ook de nieuwe artikelen 21/1 en 21/2 in de Vrijwilligerswet over de rol van het 
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) en de verplichting voor 
asielzoekers van een voorafgaande melding aan deze overheidsinstelling bemoeilijken 
de toegankelijkheid tot het vrijwilligerswerk. Deze wetsbepalingen stuiten op kritiek 
van organisaties die het vrijwilligerswerk bij vreemdelingen willen aanmoedigen (zie 
verder onder “blijvende knelpunten”).

(28) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 15 december 2009: vrijwilligerswerk voor
vreemdelingen, Activiteitenverslag 2009 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, p. 61, Brussel, 2010.
(29) Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen, Parl. St. Senaat
2009-10, nr. 52-840/7.
(30) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, liv. ENDRSOC, p. 284, 2019.
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2. DE GRONDIGE HERVORMING VAN DE VRIJWILLIGERSWET IN 2019

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Vrijwilligerswet, vroeg de toenmalige 
minister van Sociale Zaken Maggie De Block een evaluatie aan de HRV. Dit resulteert 
in mei 2016 in een lijvig advies, opgesplitst in twee onderscheiden delen, namelijk 
een evaluatie van de Vrijwilligerswet en een advies over een nog in te voeren semi-
agoraal statuut.31 Globaal genomen is de Raad tevreden over de Vrijwilligerswet 
waardoor de vrijwilligersorganisaties, de vrijwilligers en de administraties over een 
eenduidig referentiekader beschikken voor een betere bescherming en erkenning van 
de maatschappelijke bijdrage van vrijwilligerswerk.32

De meest grondige hervorming vindt dan, onder andere op basis van het bovenvermelde 
rapport van de HRV, plaats in 2019, waardoor onder meer de kostenvergoedingen niet 
langer vatbaar zijn voor gerechtelijk beslag, waardoor in sommige situaties vrijwilligers 
voor meer dan 2.000 km per jaar een terugbetaling van de reële vervoerskosten 
kunnen ontvangen en dit mogen combineren met een forfaitaire kostenvergoeding 
en waarin bestuurs-vrijwilligers expliciet worden vermeld, de discretieplicht een plaats 
krijgt in de Vrijwilligerswet en de adviserende bevoegdheid van de Hoge Raad voor 
Vrijwilligers wordt versterkt.33

2.1. INLEIDING

De minister stelt eind 2016 een eerste wetsontwerp voor met wijzigingen. Deze tekst 
neemt de voornaamste voorstellen van de HRV over, maar belangrijke verzuchtingen 
van het vrijwilligersveld zoals de afschaffing van de voorafgaande meldingsplicht door 
werkzoekenden aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of een herziening 
van de rol van Fedasil komen niet aan bod. De Raad formuleert op deze oorspronkelijke 
tekst een eerste advies in april 2017.34

Eind 2018 vraagt de minister van Sociale Zaken een nieuw advies aan de HRV 
over de aangepaste versie van het wetsontwerp, dat onder andere een (niet door de 
Raad gevraagde) nieuwigheid bevatte, namelijk de mogelijkheid om een onbeperkte 
terugbetaling van de reële kosten van het aantal gereden kilometers te combineren 
met een forfaitaire kostenvergoeding in geval van regelmatig vervoer van personen.35 
De HRV verzet zich niet tegen de invoering van deze regeling, maar vraagt wel om 
de voorwaarden te verduidelijken, in het bijzonder als het gaat over vrijwilligers die in 
verschillende organisaties actief zijn.36

(31) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers: twee 
adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, 2016.
(32) Ibid., p. 6.
(33) Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk, BS 11 april 2019.
(34) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van april 2017 op het voorontwerp van wet tot wijziging 
van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake
vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2017 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, p. 12, Brussel, 2018.
(35) Garré, P., Nieuwe regels voor de vrijwilligers: een kort overzicht, VZW Actueel, nr. 9, 3 mei 2019, p. 7.
(36) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 25 juni 2018 op het voorontwerp van wet tot
wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen 
inzake vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2018 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 9, 2019.
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De wet van 1 maart 2019 (tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk) 
wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 april 2019 en treedt tien dagen 
nadien in werking.

Het gaat om de volgende wijzigingen:
� de bevestiging dat de Vrijwilligerswet van toepassing is op de bestuurs-vrijwilligers;
� een verruimde informatieplicht (geheimhoudingsplicht en discretieplicht);
� de term “onkostenvergoedingen” wordt “kostenvergoedingen”;
� de verwijzing van de kostenvergoedingen voor verplaatsingen (fiets, auto, ...) naar

de kostenvergoedingen voor ambtenaren;
� de mogelijkheid om een onbeperkte terugbetaling van de reële kosten van het

aantal gereden kilometers te combineren met een forfaitaire kostenvergoeding in
geval van regelmatig vervoer van personen;

� de occasionele geschenken komen niet meer in aanmerking voor het bepalen van
de kostenvergoedingen;

� de kostenvergoedingen zijn niet meer vatbaar voor overdracht en voor beslag;
� het verankeren van de wettelijke grondslag van de HRV in de wet zelf en de

verplichting om advies te vragen aan de Raad.

Daarnaast verschijnt er in 2018 een koninklijk besluit dat voorziet in een verhoging 
van het maximaal jaarlijkse kostenplafond voor bepaalde categorieën vrijwilligers.

2.2. BESTUURS-VRIJWILLIGERS

De oorspronkelijke Vrijwilligerswet uit 2005 is altijd van toepassing geweest op 
bestuurders en mandatarissen van instellingen zonder winstoogmerk die hun mandaat 
kosteloos uitoefenen.37

In de praktijk ondervinden sommige bestuurs-vrijwilligers problemen met de fiscale 
administratie, de RVA of andere administraties die het vrijwillig karakter van hun 
activiteiten aanvechten, omdat de organisatie te groot zou zijn, door een verkeerde 
interpretatie van het begrip “statutaire aanstelling”, omwille van de uitgeoefende 
functie of omdat er verwarring bestaat tussen de kostenvergoedingen als vrijwilliger 
en de presentiegelden.38 Door de expliciete vermelding van deze categorie vrijwilligers 
heeft de wetgever aangegeven dat zij onder de Vrijwilligerswet vallen en dat zij het 
bestuurs-vrijwilligerswerk wilt aanmoedigen.

Om als vrijwilliger te worden beschouwd, moet de mandataris alle bepalingen uit 
de Vrijwilligerswet naleven, zoals geen enkele vergoeding ontvangen (behalve de 
kostenvergoedingen voor vrijwilligers) en ook geen presentiegeld dat een bezoldiging 
is voor de deelname aan vergaderingen. Zij zijn onderworpen aan de regels in verband 
met de aansprakelijkheid van de bestuurders. Als de vrijwilliger zijn verplichtingen als 
bestuurder niet nakomt, dan zal hij op basis van de wetgeving rond verenigingen zonder 

(37) Kamer van Volksvertegenwoordigers, plenaire vergadering, integraal verslag, CRIV 51 PLEN 137 van
18 mei 2005, p. 37.
(38) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van
andere bepalingen inzake vrijwilligerswerk, Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 54-3428/1, p. 6.
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winstoogmerk (nu in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen39) aansprakelijk 
worden gesteld, ook al heeft zijn tekortkoming betrekking op het vrijwillig vervullen van 
zijn bestuurstaken.40 Als hij buiten het mandaat van bestuurder om nog andere taken – 
maar dan als vrijwilliger – vervult, dan kan hij wel onder artikel 5 van de Vrijwilligerswet 
vallen.41 Er zal dus steeds een onderscheid moeten worden gemaakt tussen bestuurs- en 
andere vrijwilligersactiviteiten, wat in de praktijk niet zo voor de hand ligt.42

2.3. EEN VERRUIMDE INFORMATIEPLICHT (GEHEIMHOUDINGSPLICHT EN DISCRETIEPLICHT)

De organisaties moeten, voordat zij starten, hun vrijwilligers onder andere inlichten 
over het feit dat zij kennis kunnen hebben van informatie die onder het “beroepsgeheim” 
valt.43 De gewijzigde wettekst stelt dat niet de vrijwilliger maar de organisatie concreet 
bepaalt welk soort informatie onder de geheimhoudingsplicht valt.

De organisatie laat de vrijwilligers ook weten dat ze mogen afwijken van deze 
verplichting (en die informatie dus mogen meedelen aan de procureur des Konings) 
in geval van ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een 
minderjarige of van een kwetsbare persoon.

De organisatie moet eveneens wijzen op de discretieplicht: dit is weliswaar een 
deontologische verplichting, maar is niet zo absoluut als het beroepsgeheim, en een 
schending ervan betekent geen strafrechtelijke inbreuk. Deze discretieplicht gaat over 
diegenen die de hulp ontvangen (bv. ouderen, patiënten, …) maar betreft ook de 
persoonlijke informatie van medewerkers of de werking van de organisatie.44

2.4. DE VERVANGING VAN DE TERM “ONKOSTENVERGOEDINGEN” DOOR “KOSTENVERGOEDINGEN”

De woorden ‘vergoedingen’ of “onkostenvergoedingen” leidden soms tot misverstanden. 
De betaalde sommen aan de vrijwilligers zijn een terugbetaling van de kosten (al dan 
niet in de vorm van een forfaitair bedrag) en in geen geval een bezoldiging voor de 
activiteit of een compensatie voor de tijd die iemand heeft geïnvesteerd.45 Het begrip 
“kostenvergoedingen” benadrukt het kosteloze engagement van de vrijwilligers. De 
nieuwe wet wijzigt in die zin ook andere wetgevingen waarin de term “vergoedingen” 
voor vrijwilligers wordt gebruikt. In de Franstalige tekst staat nu overal de term 
“défraiements”.

(39) Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, BS 4 april 2019.
(40) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, Parl. St.
Kamer 2005-06, nr. 51-2496/55, p. 12.
(41) Van Gelder, N., De aansprakelijkheid van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: toepassingsgebied en 
uitwerking, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, afl. 2, p. 121, 2009.
(42) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 142, 2019.
(43) Artikel . 4, e) van de Vrijwilligerswet.
(44) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Brussel, Politeia, A.3.1.5.1. Een juridisch kader voor het omgaan met
vertrouwelijke informatie door vrijwilligers, Discretieplicht, 2019.
(45) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers: twee 
adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 11, 2016.
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2.5. DE VERWIJZING VOOR HET BEPALEN VAN SOMMIGE KOSTENVERGOEDINGEN (ZOALS VOOR 

DE FIETS, DE AUTO, ...) NAAR DE WETGEVING VOOR AMBTENAREN

De oorspronkelijke vermeldingen van twee koninklijke besluiten46 in de 
Vrijwilligerswet over het gebruik van de fiets en het eigen voertuig zijn vervangen 
door een verwijzing naar het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de 
toelagen en vergoedingen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (BS 
19 juli 2017). De verwijzing naar het koninklijk besluit van 13 juli 2017 zorgt echter 
voor verwarring: daaruit zou blijken dat, voor de kostencategorieën waarvoor het 
koninklijk besluit een forfaitair maximum bedrag oplegt, geen overschrijdingen van 
deze bedragen mogelijk zijn. Nochtans kan de vrijwilliger altijd kostenvergoedingen 
ontvangen die hoger zijn dan de forfaitaire kostenvergoedingen in artikel 10 van 
de Vrijwilligerswet, maar dan moet hij, zoals voorheen, de echtheid en het bedrag 
van de kosten aantonen via bewijskrachtige documenten.47 Zelfs als de kosten hoger 
zijn en deze worden aangetoond met bewijskrachtige documenten, dan nog zou de 
vrijwilliger door deze verwijzing naar het koninklijk besluit van 13 juli 2017 geen 
hogere bedragen mogen ontvangen.48 Dit kan onder andere problemen geven bij het 
uitbetalen van kostenvergoedingen van levensonderhoud voor vrijwilligers die in het 
buitenland actief zijn (en onder de Belgische wetgeving vallen). Dit was waarschijnlijk 
niet de bedoeling van de wetgever, zodat een aanpassing in de wetgeving noodzakelijk 
zal zijn.

2.6. DE MOGELIJKHEID OM EEN ONBEPERKTE TERUGBETALING VAN DE REELE KOSTEN VAN HET 

AANTAL GEREDEN KILOMETERS TE COMBINEREN MET EEN FORFAITAIRE KOSTENVERGOEDING 

IN GEVAL VAN REGELMATIG VERVOER VAN PERSONEN

Vrijwilligers met als voornaamste taak het vervoeren van kwetsbare personen of 
gerechtigden van hun organisatie, kunnen naast de terugbetaling van hun reële 
vervoerskosten voor een onbeperkt aantal kilometers, nu ook een forfaitaire 
kostenvergoeding ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om het regelmatig vervoer van 
zieken of ouderen of het transport van personen in het kader van het vrijwilligerswerk 
(bv. jeugdbeweging, sportclub, ...). De activiteit voor het vervoer van personen moet 
passen in het sociaal doel van de organisatie of het vervoer moet de hoofdtaak van de 
vrijwilliger zijn.49

(46) Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten, BS 2 februari 
1965 en het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik 
van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten, BS 29 april 1999.
(47) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 192, 2019.
(48) Mariscal, B., Kostenvergoedingsregeling voor vrijwilligers herwerkt: verwarring alom, SOCWEG 2019, 
afl. 11, pp. 12-14.
(49) Wetsontwerp van tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van 
andere bepalingen inzake vrijwilligerswerk, Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 54-3428/1, p. 12.
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2.7. DE OCCASIONELE GESCHENKEN KOMEN NIET MEER IN AANMERKING VOOR HET BEPALEN 

VAN DE KOSTENVERGOEDINGEN

Voor de wetswijziging was het geven van kleine attenties aan vrijwilligers (een maaltijd, 
een t-shirt, ...) soms verbonden aan risico’s: de sociale- of fiscale-inspectiediensten 
konden dit mogelijk kwalificeren als “vermomd loon”.50

Occasionele geschenken die de vrijwilligers ontvangen (zoals voor Kerstmis, een 
sinterklaasfeest, ...) komen nu niet meer in aanmerking voor de berekening van de 
maximale forfaitaire kostenvergoedingen of voor de terugbetaling van de reële kosten 
in het kader van het vrijwilligerswerk. Hiervoor is verwezen naar de regelgeving voor 
de werknemers, met onder andere geschenken van 40 EUR per werknemer.51

2.8. DE KOSTENVERGOEDINGEN ZIJN NIET MEER VATBAAR VOOR OVERDRACHT EN VOOR BESLAG

De kostenvergoedingen zijn niet meer vatbaar voor overdracht en beslag (zoals 
in het kader van een collectieve schuldenbemiddeling).52 Deze vergoedingen zijn 
immers geen inkomen maar een terugbetaling van kosten. Dit moet er voor zorgen 
dat personen met schulden niet worden ontmoedigd om vrijwilligerswerk te doen. 
Vrijwilligers mogen echter steeds afstand doen van de onvatbaarheid van beslag en 
overdraagbaarheid van hun kostenvergoedingen.

2.9. HET VERANKEREN VAN DE WETTELIJKE GRONDSLAG VAN DE HOGE RAAD VOOR VRIJWILLIGERS 

(HRV) IN DE WET ZELF EN DE VERPLICHTING OM ADVIES TE VRAGEN AAN DE RAAD

De wettelijke grondslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) wordt nu 
verankerd in de Vrijwilligerswet zelf. De Raad, opgericht in 2002, heeft als doelstelling 
een organisatie van raadpleging en overleg te zijn, waarbij vrijwilligers en overheid met 
elkaar in contact komen. Dit garandeert een permanente aandacht voor de specifieke 
problemen van de vrijwilligers en dit op talrijke gebieden: aansprakelijkheidsrecht, de 
sociale zekerheid, de fiscaliteit, het arbeidsrecht.

De Raad heeft de volgende taken:
� het verzamelen, systematiseren en analyseren van informatie met betrekking tot

vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
� het onderzoeken van de specifieke problemen waarmee vrijwilligers en het

vrijwilligerswerk kunnen geconfronteerd worden;
� het verlenen van advies of het formuleren van voorstellen, op eigen initiatief

of op verzoek van de bevoegde ministers, met betrekking tot vrijwilligers en
vrijwilligerswerk;

(50) Plateforme francophone du Volontariat, Cahier, nr. 2, juli 2013, p. 36.
(51) Artikel 19, §2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, BS 5 december 1969.
(52) Artikel 1410, §2 van het Gerechtelijk Wetboek.
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� het onderhouden van contacten met organisaties, instellingen en overheden die,
gezien hun doel, werking of bevoegdheden, te maken hebben met vrijwilligers en
vrijwilligerswerk.53

Bovendien zullen ministers, behalve in dringende gevallen, elk voorontwerp van wet of 
ontwerp van koninklijk besluit dat een invloed heeft op het vrijwilligerswerk in België, 
systematisch aan de Raad moeten voorleggen. Deze aanpassing komt tegemoet aan de 
verzuchtingen van de HRV om als federale adviesraad een beslissende rol te kunnen 
spelen bij de totstandkoming van wetgeving die het vrijwilligerswerk en de rechten 
van de vrijwilligers aanbelangen.54 De Raad zal ook advies blijven verstrekken op eigen 
initiatief. Deze uitbreiding vergt wel de nodige politieke medewerking zoals het tijdig 
en consequent vragen van advies aan de Raad. Wanneer de HRV zelf met voorstellen 
komt, dan moet de bevoegde overheid deze adviezen ernstig nemen en hierop binnen 
een redelijke termijn een duidelijke inhoudelijke reactie geven.55

2.10. EEN BEPERKTE VERHOGING VAN HET JAARLIJKSE KOSTENPLAFOND VOOR BEPAALDE 

CATEGORIEEN VRIJWILLIGERS

Een aantal sectoren, zoals de sportsector en de oppasdiensten pleiten al jaren voor 
een beperkte verhoging van de forfaitaire kostenvergoedingen voor vrijwilligers. In 
het federaal parlement werden hiervoor verschillende wetsvoorstellen ingediend56, 
maar tot eind 2018 voorzag de wetgever geen uitzonderingen. Ook de aangepaste 
Vrijwilligerswet bevat, alhoewel dit wettelijk mogelijk is57, geen verhoging van 
de bedragen van de kostenvergoedingen, behalve de cumulatie van de forfaitaire 
kostenvergoedingen met de terugbetaling voor een onbeperkt aantal kilometers in het 
kader van het regelmatig vervoer van personen.

Het koninklijk besluit van 20 december 2018 (tot verhoging van het jaarlijks 
kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers, voor bepaalde categorieën vrijwilligers, BS 28 
december 2018) voorziet echter voor een aantal functies in het vrijwilligerswerk een 
verhoogde forfaitaire kostenvergoeding op jaarbasis.58

(53) Artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor
Vrijwilligers, BS 4 oktober 2002.
(54) Garré, P., Nieuwe regels voor de vrijwilligers: een kort overzicht, VZW Actueel, nr. 9, 3 mei 2019, p. 7.
(55) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Memorandum 2019 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 
2019 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 11, 2020.
(56) Wetsvoorstel (Becq, S. et al.) tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers, Parl. St. Kamer 2008-09, nr. 52-1806/1 met betrekking tot de oppashulp, ambulancezorg (niet-
dringend ziekenvervoer) of dringende medische hulpverlening; wetsvoorstel (Claes, D. en Franssen, C.) tot
wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wat de optrekking van het
plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding betreft, Parl. St. Senaat 
2010-11 nr. 53-748/1.
(57) Artikel 12 van de Vrijwilligerswet geeft aan de uitvoerende macht de mogelijkheid om voor bepaalde
categorieën vrijwilligers de kostenvergoedingen te verhogen.
(58) In 2021 gaat het om een maximaal forfaitair jaarplafond van 2.600,90 EUR.
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Het gaat hierbij om:
� sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, 

jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
� de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende

personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap
bepaalt;

� het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit
en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder
het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende
geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria
die iedere gemeenschap bepaalt.

De activiteiten in de sportclubs of bepaalde verenigingen strekken zich noodzakelijk uit 
over het ganse seizoen. De oppas van zieke personen en het niet-dringend vervoer van 
patiënten veronderstelt de opbouw van een vertrouwensrelatie tussen de vrijwilliger 
en de begunstigde, alsook een zekere continuïteit in de opvolging. Vrijwilligers die 
regelmatig actief zijn in deze sectoren en een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen, 
bereiken vaak al vrij vroeg in het jaar het gewone jaarplafond (in 2021: 1.416,16 
EUR). De verhoging van het jaarbedrag geldt niet als de vrijwilliger die de sportfuncties 
uitoefent ook nog een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangt.59

Indien de vrijwilliger zowel actief is in een sector waar het verhoogde plafond geldt 
alsook in een sector waar het verhoogde plafond niet mogelijk is, dan geldt voor die 
vrijwilliger altijd het absolute maximum voor de forfaitaire kostenvergoeding van 
2.600,90 EUR (2021) per jaar.60

Dit koninklijk besluit krijgt heel wat kritiek doordat het een ongelijkheid zou creëren 
tussen vrijwilligers: sommigen mogen blijkbaar meer kosten maken dan anderen.61 De 
kosten van de vrijwilligers in de drie vermelde sectoren zijn niet hoger dan de kosten 
in de andere sectoren waardoor een verhoogd jaarplafond niet zou kunnen worden 
gerechtvaardigd.62

Naar aanleiding van de coronacrisis, werd het aantal categorieën dat voor het verhoogd 
maximaal jaarplafond in aanmerking komt fors uitgebreid (zie 3.11. De coronacrisis: 
nieuwe uitdagingen).

(59) Artikel 1, laatste lid van het koninklijk besluit van 20 december 2018 (tot verhoging van het jaarlijks
kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers, voor bepaalde categorieën vrijwilligers), BS 28 december 2018.
(60) Vr. en Antw., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2018-19, 3 april 2019, nr. 28551, Vercamer, S.
(61) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Memorandum 2019 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 
2019 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 11, 2020.
(62) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van 26 juli 2018 van de HRV betreffende het ontwerp van koninklijk 
besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli
2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, Activiteitenverslag
2018 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 14, 2019.
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3. BLIJVENDE KNELPUNTEN

3.1. INLEIDING

Zelfs na de hervorming van de Vrijwilligerswet in 2019, blijven een aantal knelpunten 
onaangeroerd. Soms is er onvoldoende politiek draagvlak om tot een oplossing te 
komen (zoals voor de afschaffing van de meldingsplicht voor werklozen of voor de 
schrapping van de verplichte voorafgaande aangifte aan Fedasil voor vreemdelingen), 
soms gaat het om structurele moeilijkheden die niet alleen betrekking hebben op het 
vrijwilligerswerk maar raakvlakken hebben met andere domeinen (zoals wat er moet 
worden verstaan onder “feitelijke verenigingen” of de problemen op internationaal 
vlak). Zelfs al zou er een juridische oplossing worden gevonden, dan nog is deze 
vaak niet aangepast aan de noden op het werkveld, bijvoorbeeld als het gaat over de 
toepassing van sommige bepalingen uit het arbeidsrecht.63

Hieronder worden een aantal van deze problemen besproken met mogelijke pistes 
voor een oplossing:
� het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en andere vormen van vrijwillige inzet;
� vrijwilligerswerk tijdens de moederschapsrust;
� de inzet van vrijwilligers bij vennootschappen met sociaal oogmerk;
� de toepasbaarheid van het arbeidsrecht op het vrijwilligerswerk;
� onvolkomenheden in de verzekerings- en aansprakelijkheidsregeling;
� de controlebevoegdheid op de Vrijwilligerswet;
� de voorafgaande melding van vrijwilligerswerk door de werkzoekende aan de RVA;
� de voorafgaande melding aan Fedasil;
� het vrijwilligerswerk op internationaal vlak;
� de coronacrisis: nieuwe uitdagingen.

3.2. HET ONDERSCHEID TUSSEN VRIJWILLIGERSWERK EN ANDERE VORMEN VAN VRIJWILLIGE 

INZET

Het debat over het onderscheid tussen het vrijwilligerswerk en de verschillende andere 
vormen van vrijwillige inzet wordt al vóór het ontstaan van de Vrijwilligerswet gevoerd. 
De afbakening van beide is belangrijk om de intrinsieke waarde van het vrijwilligerswerk 
te vrijwaren. Naast de activiteiten in familiaal verband (zoals in gezinnen, tussen 
vrienden, kennissen, ...), kennen we ook nog de “semi-agorale arbeid”: het gaat 
om vrijwillige inzet die niet wordt vergoed via het prijsvormingsmechanisme op de 
arbeidsmarkt, die vaak occasioneel en complementair is tegenover de professionele 
arbeid en waarbij niet de intentie bestaat om dit soort activiteiten beroepsmatig in 
te vullen.64 Dit soort activiteiten zijn een vorm van tewerkstelling verricht onder 
een eigensoortige overeenkomst, met een afgelijnde afbakening tegenover het 
vrijwilligerswerk en de professionele arbeid onder een overeenkomst.65 Het voornemen 
om hiervoor te voorzien in een apart statuut is zeker nodig, maar het onderscheid 

(63) Pardonge, B., Statut des volontaires et travail bénévole. Commentaire pratique à la lumière de la loi du 3
juillet 2005, Brussel, UGA, p. 14, 2013.
(64) Bouckaert, S., Van Buggenhout, B., Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk
en professionele arbeid, Rapport in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, Brussel, maart 2002, p. 162.
(65) Ibid., p. 168.
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tussen het “zuivere” vrijwilligerswerk en verschillende soorten andere activiteiten is 
niet altijd duidelijk. Tijdens de totstandkoming van de Vrijwilligerswet drong de pas 
opgerichte HRV al aan om voor deze activiteiten aangepaste wettelijke maatregelen te 
treffen, met een apart statuut voor de personen die dergelijke activiteiten uitvoeren.66

Sinds 2005 kent België een wettelijk statuut met definities van wat we verstaan onder 
het vrijwilligerswerk, de vrijwilliger en welke organisaties hierop een beroep kunnen 
doen. Vrijwilligerswerk is in essentie de onbezoldigde, belangeloze en vrijwillige inzet 
voor de samenleving verricht in een organisatie zonder winstoogmerk.67 Toch staat de 
vrijwilligheid van sommige activiteiten al sinds het ontstaan van de Vrijwilligerswet 
constant onder druk. Verplichte (school)stages, werkstraffen, activiteiten in het kader 
van een samenlevingsdienst of opleidingen op de werkvloer worden maar al te vaak 
onder het mom van vrijwilligerswerk verpakt, alhoewel het hier activiteiten met een 
dwingend en geleid karakter betreft.68 Elk van deze vormen van activiteiten heeft 
zijn merites en is ongetwijfeld een zinvolle vorm van inzet voor onze samenleving, 
maar wijkt essentieel af van datgene waarvoor het vrijwilligerswerk staat. Zonder 
het vrijwillig karakter dreigt de belangrijke intrinsieke waarde ervan, namelijk het 
belangeloos inzetten voor de samenleving voor iets waar je als mens in gelooft, verloren 
te gaan.69 Als iemand niet vrij is om zich te engageren, dan valt deze activiteit niet 
onder het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet.70

Een sprekend voorbeeld van de instrumentalisering is het opnemen van het 
vrijwilligerswerk in het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 
(GPMI) als voorwaarde om een leefloon te verkrijgen.71 Het dwingende karakter van 
deze bepaling is echter vernietigd door het Grondwettelijk Hof.72 Volgens het Hof 
beantwoordt de gemeenschapsdienst als onderdeel van het GPMI niet aan de definitie 
van het vrijwilligerswerk: het gaat hier niet om een activiteit die onverplicht wordt 
verricht.73

(66) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van maart 2004 op het wetsvoorstel Van Gool-De Meyer 
betreffende de rechten van de vrijwilligers (Doc.51/0455/001), Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge
Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 24, 2007.
(67) Artikel 3, 3° van de Vrijwilligerswet. Recent werd een uitzondering op deze definitie voorzien voor
rusthuizen in de private sector (koninklijk besluit van 20 mei 2020 nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het
toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die
door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en 
de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, BS 29 mei 2020. Nadien is deze uitzondering 
nog verschillende malen verlengd, zie 3.11. De coronacrisis: nieuwe uitdagingen).
(68) Hustinx, L., Meijs, L.C.P.M en ten Hoorn, E., Geleid vrijwilligerswerk: een nieuw conceptueel kader,
bijdrage in Hambach, E. et al., Chinese vrijwilligers?, Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Brussel,
Politeia, p. 66, 2010.
(69) Castermans, S., Vrijwilligerswerk, meer dan onbetaalde arbeid, in Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers, 
Brussel, Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Politeia, p. 150, 2011.
(70) Pardonge, B., Statut des volontaires et travail bénévole. Commentaire pratique à la lumière de la loi du 3
juillet 2005, Brussel, UGA, p. 29, 2013.
(71) Wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, BS 2 augustus 2016.
(72) GwH 5 juli 2018, nr. 86/2018.
(73) Bellemans, S., Maatschappelijke Integratie: Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen over
gemeenschapsdienst, SocialEyeNews, 24 juli 2018.
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In zijn advies naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Vrijwilligerswet heeft de 
HRV zich opnieuw uitgesproken voor een aangepast sociaal en fiscaal statuut voor 
bepaalde engagementen in de non-profitsector die noch tot het vrijwilligerswerk noch 
tot de reguliere arbeid behoren.74 Dit zou moeten gebaseerd zijn op duidelijke criteria 
in verband met het soort taken, de categorie werkgevers en de mogelijke vergoedingen.75 
Zo pleit de Raad ervoor om die activiteiten buiten de commerciële sector te houden, 
voor een beperkte belastbaarheid en voor een RSZ-vrijstelling doordat elders al 
sociale rechten zijn opgebouwd.76 De sportsector is al langer voorstander van zo’n 
specifiek statuut. Trainers, andere medewerkers in de vele sportclubs, enz. zijn vaak 
heel het jaar actief en de concurrentie om de juiste personen te vinden is groot. Ook 
de oppasdiensten zijn vragende partij om hun vrijwilligers op jaarbasis een hogere 
forfaitaire kostenvergoeding te kunnen geven: als een vrijwilliger gedurende meer 
dan veertig dagen de forfaitaire kostenvergoeding per dag ontvangt, dan wordt het 
jaarbedrag snel overschreden en kan men voor de rest van het jaar niet meer aan de 
slag. Zowel bij de oppasdiensten als voor bepaalde functies in de sportsector kunnen 
vrijwilligers sinds 1 januari 2019 wel een hogere maximale kostenvergoeding op 
jaarbasis ontvangen.77

Recent had de wetgever het statuut van de verenigingswerker ingevoerd.78 Daardoor 
konden personen die minstens voor 4/5 tijd aan de slag waren of gepensioneerden, 
in 2020 iedere maand tot 528,33 EUR (1.056,66 EUR voor bepaalde activiteiten 
in de sportsector) met een jaarlimiet tot 6.340 EUR onbelast en vrij van 
socialezekerheidsbijdragen bijverdienen. Enkel een beperkt aantal activiteiten in 
organisaties die – noch rechtstreeks noch onrechtstreeks – enig vermogensvoordeel 
uitkeren of bezorgen aan de stichters79, viel onder deze nieuwe wet. Verenigingswerk 
had, in tegenstelling tot het vrijwilligerswerk, een verplicht karakter en voorzag in een 
vergoeding (alhoewel niet verplicht).80 Doordat zowat alle activiteiten in de nieuwe 
regeling rond bijklussen ook onder de Vrijwilligerswet mogelijk waren, konden deze 
in beide statuten – dat van vrijwilliger en verenigingswerker – worden uitgevoerd. 
Wel mocht de persoon geen verenigingswerker zijn als men op hetzelfde ogenblik in 

(74) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers: twee 
adviezen voor een toekomstperspectief, p. 16, Brussel, 2016.
(75) Deze criteria zijn ook terug te vinden in het eindrapport van Joris De Wortelaer en Guido Van
Limberghen, Opdracht uitwerken van een specifiek statuut voor semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider dat
betaalbaar is voor de sportaanbieders, minimale lasten omvat en een billijke verloning van de sportbegeleider
mogelijk maakt, VUB, 2013.
(76) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers: twee 
adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 18, 2016.
(77) Koninklijk besluit van 20 december 2018 (tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald 
in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, voor bepaalde
categorieën vrijwilligers), BS 28 december 2018.
(78) Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS
26 juli 2018.
(79) Artikel 3 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de
sociale cohesie, BS 26 juli 2018.
(80) Wilms, M., Bijverdienste in België, de parafiscale contouren om buiten het reguliere arbeidscircuit te
klussen, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2020/4, p. 40.



15 JAAR VRIJWILLIGERSWET: EEN BALANS EN EEN BLIK OP DE TOEKOMST

375

diezelfde organisatie aan de slag was als vrijwilliger en daarvoor een kostenvergoeding 
ontving.81

Hoewel het de bedoeling was om een duidelijk onderscheid te creëren tussen beide 
statuten, bestond er heel wat verwarring bij de publieke opinie over welk statuut nu 
precies van toepassing was in een welbepaalde situatie (gaat het om vrijwilligerswerk, 
om verenigingswerk of zelfs om de eerder ingevoerde flexi-jobbers?). De ruime lijst 
met toegelaten activiteiten bij verenigingswerk voedde een gevoel van frustratie bij 
sommige vrijwilligers die niet begrepen waarom hun vereniging weigert hen het 
statuut van verenigingswerker toe te kennen terwijl de activiteiten die ze verrichten 
toch werden vermeld in de wet van het verenigingswerk.82

Soms koos de organisatie het statuut dat financieel het voordeligst oogde, en dit 
naargelang het standpunt van de organisatie of de vrijwilliger/verenigingswerker. 
Er liggen echter twee verschillende filosofieën aan de basis van de beide statuten: 
vrijwilligerswerk is een kosteloze handeling die hoogstens aanleiding kan geven tot een 
terugbetaling van de kosten, daar waar de verenigingswerker een vergoeding voor de 
geleverde prestaties ontvangt.83

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in 2020 de regelgeving met betrekking tot het 
verenigingswerk 84, maar deze werd door de wetgever vervangen door een voorlopige 
“light versie”.85 Daardoor kan tot eind 2021 enkel de sportsector voor bepaalde 
functies nog een beroep doen op het verenigingswerk. Het is wel de bedoeling dat er 
een definitieve regeling komt die mogelijks opnieuw andere sectoren zal omvatten.

De vrijwilligersorganisaties hebben zich sinds de invoering van het vrijwilligersstatuut 
in 2005 nooit verzet tegen aparte statuten voor andere vormen van vrijwillige inzet. 
Onthaalouders, pleegouders of personen die arbeidsmatige activiteiten uitvoeren 
hebben een eigen wetgeving met specifieke regels en vergoedingen of er zijn in bestaande 
regelingen bijzondere bepalingen voorzien zoals voor de vrijwillige brandweerlieden.
Het is belangrijk dat voor dit soort activiteiten de nodige bescherming is voorzien en 
deze ook een bijdrage leveren op fiscaal en sociaal vlak zodat de reguliere arbeid niet in 
de verdrukking komt. Dit was één van de belangrijkste punten van kritiek op het statuut 
van de verenigingswerker.86 Het voorstel van de HRV voor een semi-agoraal statuut in 
zijn evaluatierapport uit 2016 en de opmerkingen van de Raad over het verenigingswerk 
kunnen als inspiratiebron dienen om een nieuw definitief statuut uit te werken dat wel 
tegemoet komt aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof en het vrijwilligersveld.

(81) Artikel 2, 1°, e) van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van 
de sociale cohesie, BS 26 juli 2018.
(82) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van 24 november 2017 van de HRV betreffende het wetsontwerp
en het ontwerp van koninklijk besluit inzake bijklussen, Activiteitenverslag 2017 van de Hoge Raad voor
Vrijwilligers, Brussel, p. 32, 2018.
(83) Ibid.
(84) GwH 23 april 2020, nr.53/2020.
(85) Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 31 december 2020.
(86) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van maart 2020 over de impact van het verenigingswerk op het
vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2019 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 12, 2020.
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3.3. VRIJWILLIGERSWERK TIJDENS DE MOEDERSCHAPSRUST

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of ongeval kan een 
persoon toch vrijwilligerswerk uitoefenen, zolang dit verenigbaar is met zijn of haar 
gezondheidstoestand.87 Die mogelijkheid bestaat niet voor vrouwen die net bevallen 
zijn en tijdens die periode hun engagement willen voortzetten of een nieuwe activiteit 
in het vrijwilligerswerk starten.88 Ook als vrouwen worden verwijderd van hun 
werk omwille van hun zwangerschap, mogen zij zich niet als vrijwilligster inzetten. 
Zolang vrijwilligerswerk verenigbaar is met de gezondheidstoestand van moeder en 
kind en de zwangerschap geen risico vormt, is er echter in die situatie geen reden 
om deze uitsluiting van een fundamenteel recht zoals vrijwilligerswerk te behouden.89 
Zwangerschap, bevallen en zwangerschapsrust zijn immers geen ziekte.

Het principe van de moederschapsrust wordt niet aangetast door het feit dat de 
vrouw toch de mogelijkheid zou krijgen om gedurende deze periode vrijwilligerstaken 
op te nemen. Integendeel, juist dan heeft men vaak nood aan sociale contacten en 
mogelijkheden om zich verder te ontplooien. Bovendien hebben noch de arbeidswet 
noch de ziektewet de bedoeling om vrouwen te verhinderen een vrijetijdsbesteding 
uit te oefenen of hun het recht van vereniging te ontzeggen.90 Een aanpassing dringt 
zich dan ook op zodat in deze specifieke omstandigheden het vrijwilligerswerk is 
toegelaten. Hiervoor is in het federale parlement recent een wetsvoorstel ingediend. 91

Daarnaast zou vrijwilligerswerk ook moeten mogelijk zijn tijdens de periode van 
moederschapsbescherming (de zogenaamde “werkverwijdering”). Om hierin te 
voorzien, is het aangewezen om in artikel 219ter, §5 van het koninklijk besluit 
van 3 juli 1996 (tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) een 
bijkomende uitzondering in te voeren. Daardoor zal het voor een werkneemster 
die van het werk verwijderd is, mogelijk zijn om tijdens de periode van 
moederschapsbescherming in de zin van artikel 114bis van de gecoördineerde wet, 
een vrijwilligersactiviteit uit te oefenen.

(87) Artikel 100, §1, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 27 augustus 1994.
(88) Artikel 115 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorgingen, BS 27 augustus 1994.
(89) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van 11 oktober 2017 van de HRV over de uitoefening van
vrijwilligerswerk tijdens een periode van moederschapsbescherming bedoeld bij artikel 114bis van de gecoördineerde 
wet van 14.7.1994 (“werkverwijdering”), Activiteitenverslag 2017 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers,
Brussel, p. 22, 2018.
(90) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van 13 november 2013 van de HRV voor de parlementsleden, leden 
van het Adviescomité voor maatschappelijke emancipatie, Activiteitenverslag 2013 van de Hoge Raad voor
Vrijwilligers, Brussel, p. 19, 2014.
(91) Wetsvoorstel van 20 februari 2020 (Jadin, K.) tot wijziging van artikel 115 van de wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens
het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan, Parl. St. Kamer 2019-20, nr.
55-1046/1.
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3.4. DE INZET VAN VRIJWILLIGERS BIJ VENNOOTSCHAPPEN MET SOCIAAL OOGMERK

Reeds bij de start van de Vrijwilligerswet rees de vraag of vennootschappen met sociaal 
oogmerk (vso) een beroep mogen doen op vrijwilligers. Sommige auteurs zien hier 
geen graten in: zolang deze rechtspersonen geen winstgevend doel hebben, zouden 
deze vennootschappen binnen het toepassingsgebied vallen.92 Ook de toenmalige 
minister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx, was van mening dat een vso gebruik 
kan maken van vrijwilligers als zij aan de wettelijke bepalingen voldoet: er wordt 
volgens haar geen onderscheid gemaakt naargelang een organisatie al dan niet aan 
de rechtspersonenbelasting onderworpen is.93 De fiscale administratie baseert zich 
evenwel op een fiscale omzendbrief94 om vrijwilligerswerk bij dit soort organisaties 
uit te sluiten. Volgens deze omzendbrief zijn enigerlei vennootschap, vereniging, 
inrichting of instelling, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die een onderneming 
exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard en aan de 
vennootschapsbelasting is onderworpen, uitgesloten.95 Daardoor voegt de omzendbrief 
een voorwaarde toe die niet in de Vrijwilligerswet is voorzien, aangezien er nergens 
melding wordt gemaakt van het toepasselijke belastingregime van de organisatie.96

De minister van Financiën heeft zelfs bevestigd dat de Vrijwilligerswet geen fiscale 
maar een sociale wet is: zij werd ondertekend door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en de minister van Werk en niet door de minister van Financiën.97 
In de mate dat de administratieve richtlijnen op andere punten niet stroken 
met de bepalingen van de wet van 3 juli 2005, is het daarom aangewezen om de 
administratieve richtlijnen op de sociale wet af te stemmen.98 Enkel in de gevallen 
waarin vennootschappen met sociaal oogmerk uit het toepassingsgebied van de 
vennootschapsbelasting worden gesloten en dus aan de rechtspersonenbelasting zijn 
onderworpen, kunnen zij op dit ogenblik voor hun vrijwilligers een kostenvergoeding 
voorzien.99 Daarom dringt zich een aanpassing van deze fiscale omzendbrief op, 
zodat het voor deze categorie van ondernemingen mogelijk zal zijn om forfaitaire 
kostenvergoedingen uit te betalen.

Tot slot is het nog niet duidelijk of de recente hervormingen van het vennootschapsrecht 
gevolgen zullen hebben voor de definitie van het begrip “organisatie” in de 

(92) Van Gelder N., De aansprakelijkheid van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: toepassingsgebied en 
uitwerking, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, p. 114, 2009; Goyvaerts, J., De VZW en haar vrijwilliger, 
in De VZW, Brugge, Die Keure, p. 560, 2015; Verdonck, I., Gratis werken, kan dat? Mogelijkheden en
grenzen van onbezoldigd actief zijn, Sociale Wegwijzer, mei 2017, p. 18.
(93) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Commissie van Sociale Zaken, 11 maart 2014.
(94) Ci.RH. 241/509.803 van 5 maart 1999 en de addenda.
(95) Ci.RH. 241/509.803 van 5 maart 1999 en de addenda, p. 2.
(96) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 181, 2019.
(97) Vr. en Antw., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2007-08, 7 mei 2008, nr. 145, B. De Wever.
(98) Vr. en Antw., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2010-11, 15 maart 2011, nr. 305, V. Wouters.
(99) Vr. en Antw., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2014-15, 30 maart 2015, nr. 270, S. Vercamer.
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Vrijwilligerswet.100 De notie “zonder winstoogmerk” zal dan mogelijks wijzigen in 
“behalve voor de uitvoering van het in de statuten bepaald belangeloos doel”.101

De hervorming van het vennootschapsrecht zal misschien nog op een ander terrein 
implicaties hebben voor het inzetten van vrijwilligers. Doordat het criterium van 
het winstoogmerk wegvalt, bestaat het risico dat organisaties die hun winstgevende 
activiteiten verhogen, onder de vennootschapsbelasting zullen vallen, zelfs al wordt 
de opbrengst van deze winstgevende activiteiten volledig besteed aan de realisatie van 
het sociale doel.102

3.5. DE TOEPASBAARHEID VAN HET ARBEIDSRECHT

Vóór de invoering van de Vrijwilligerswet was er de algemene opvatting dat door 
het ruime toepassingsgebied van de Arbeidswet en de Welzijnswet, sommige 
arbeidsrechtelijke regels ook op vrijwillige arbeid van toepassing konden zijn.103 De 
oorspronkelijke versie van de Vrijwilligerswet bepaalde dat de Koning vrijwilligers, die 
bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk arbeid verrichten onder het gezag van een 
ander persoon, geheel of gedeeltelijk kon onttrekken aan het toepassingsgebied van 
een aantal wetten die betrekking hadden op het arbeidsrecht. Het ging onder andere 
om de arbeidswet van 16 maart 1971 en de wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.104 Vele wetten, zoals 
deze in verband met welzijn, gelden niet alleen voor de werkgevers en de werknemers 
maar ook voor de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid 
verrichten onder het gezag van een andere persoon.105 Dit impliceert dat een aantal 
bepalingen uit het arbeidsrecht van toepassing kunnen zijn op vrijwilligers die onder 
gezag werken.106

Al snel bleek dat het niet mogelijk was om te bepalen welke artikelen wel van toepassing 
zouden zijn en welke niet.107 In de derde reparatiewet werd iedere verwijzing naar 

(100) Art. 3, 3° van de Vrijwilligerswet definieert het begrip “organisatie” als volgt: elke feitelijke vereniging
of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers (waarbij onder feitelijke
vereniging wordt verstaan elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling 
overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met
uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen
op de werking van de vereniging).
(101) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van 13 november 2017 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers over het 
ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Activiteitenverslag 2017
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 27, 2018.
(102) Ibid., p. 28.
(103) Reyniers, K., (Verboden) arbeid. Het arbeidsbegrip toegepast op de arbeidsverboden uit de wet van 16
maart 1971, Antwerpen, Intersentia, p. 259, 2012.
(104) Artikel 9, §1 van de initiële versie van de Vrijwilligerswet.
(105) Artikel 2, §1, tweede lid, 1°, a van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996.
(106) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, 2019.
(107) Simoens, D., De rechten van de vrijwilliger thans wettelijk bepaald, RW, 2006-07, nr. 9, 28 oktober
2006, p. 394.
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de wetten uit het arbeidsrecht geschrapt.108 Als verantwoording werd gesteld dat het 
nooit de bedoeling was om alle vrijwilligers op algemene wijze aan de opgesomde 
arbeidswetten te onderwerpen, op dezelfde manier als dat voor werknemers het 
geval is.109 De inspectiediensten beschikken bovendien over een aanzienlijke 
beoordelingsbevoegdheid om mogelijke misbruiken aan te pakken.110

De opheffing van §1 van artikel 9 van de Vrijwilligerswet betekent niet automatisch 
dat de arbeidswetten niet van toepassing zijn op vrijwilligers. Over bepaalde 
aspecten uit het arbeidsrecht rond de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in het 
algemeen bestaat er weinig discussie. Het is evident dat zij ook zullen gelden voor 
vrijwilligers. Het arbeidsrecht wordt dus niet expliciet onttrokken aan de toepassing 
van de Vrijwilligerswet, zodat de overheid wel degelijk inbreuken kan vaststellen en 
penaliseren.

De rechtsleer is verdeeld over de toepassing van het arbeidsrecht op het vrijwilligerswerk. 
In eerste instantie wordt verwezen naar het feit of een vrijwilliger al dan niet onder 
gezag staat om te bepalen of het arbeidsrecht geldt. Arbeid gaat over een menselijke 
activiteit, verricht in maatschappelijk verband en waar een maatschappelijke behoefte 
voor bestaat.111 Is er rechtstreeks gezag, uitgeoefend door de organisatie, dan zou de 
arbeidswetgeving van toepassing zijn. In andere gevallen zou het arbeidsrecht niet 
gelden. Deze veronderstelling strookt niet altijd met de realiteit: vele vrijwilligers 
werken in organisaties waarbij gezag de norm is. Zelfs al is de vrijwilliger volledig 
vrij om al dan niet zijn of haar activiteit te verrichten, dan nog is er bijna altijd een 
zekere vorm van gezag en ondergeschiktheid.112 Zij voeren meestal taken uit waarvoor 
zij strikte regels moeten opvolgen en waar leidinggevenden (al dan niet ook een 
vrijwilliger) richtlijnen geven en toezicht houden op de activiteiten. Hierbij kunnen 
we denken aan de talloze vrijwilligers die actief zijn in ziekenhuizen, dienstencentra, 
enz. Vrijwilligerswerk, per definitie onverplicht, is echter geen arbeid zoals in de zin 
van de arbeidswetgeving en dus ook niet op dezelfde wijze juridisch afdwingbaar.113

Een ander kenmerk van een arbeidsovereenkomst en waardoor het zich van het 
vrijwilligerswerk onderscheidt, is het ontvangen van een bezoldiging.114 Een engagement 
tussen een vrijwilliger en de organisatie is geen arbeidsovereenkomst doordat er geen 
betaling van een loon bestaat.115 Het onbezoldigde karakter is een wezenskenmerk van 

(108) Artikel 9 van de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 
van de Vrijwilligers, BS 11 augustus 2006.
(109) Wetsvoorstel (Van Gool, G. e.a.) tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2496/01 p. 14.
(110) Wetsvoorstel (Van Gool, G. e.a.) tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2496/05, p. 24.
(111) Reyniers, K., (Verboden) arbeid. Het arbeidsbegrip toegepast op de arbeidsverboden uit de wet van 16
maart 1971, Antwerpen, Intersentia, p. 258, 2012.
(112) Plateforme francophone du Volontariat, Cahier, nr. 2, juli 2013, p. 32.
(113) Peeters, J., Arbeidsrecht en vrijwilligerswerk: (on)verzoenbaar?, in Hambach, E. et al., Chinese 
vrijwilligers?, Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Brussel, Politeia, p. 220, 2010.
(114) Goyvaerts, J., De VZW en haar vrijwilliger, in De VZW, Brugge, Die Keure, p. 561, 2015.
(115) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, A.3.5. Vrijwilligersovereenkomst, 2019.
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het vrijwilligerswerk116: zij wordt verricht zonder enige vergoeding. Een vrijwilliger 
kan – de organisatie is geenszins verplicht – wel een kostenvergoeding ontvangen in 
de vorm van een forfaitair bedrag of een terugbetaling van de reële kosten. Bij twijfel 
zal de rechter op basis van de feitelijke situatie moeten bepalen of er sprake is van een 
arbeidsovereenkomst als de vrijwilliger in een band van ondergeschiktheid bepaalde 
financiële voordelen of voordelen in natura ontvangt.117

Er kunnen zich ook problemen stellen op het vlak van het welzijn op de 
“werkvloer” (in de brede zin van het woord, namelijk rond veiligheid, gezondheid, 
arbeidsomstandigheden, …). In zijn advies naar aanleiding van de 10de verjaardag 
van de Vrijwilligerswet heeft de HRV om een grondige en realistische analyse van 
de toepasbaarheid van het arbeidsrecht gevraagd, zodat de organisaties op termijn 
duidelijk zouden weten welke bepalingen op hen van toepassing zijn.118 Ook de 
oorspronkelijke119 wetgeving rond het verenigingswerk en de nieuwe voorlopige 
regeling120 kunnen een inspiratiebron vormen: een aantal wetten uit het arbeidsrecht 
waren in de oude regeling uitdrukkelijk uitgesloten en de Koning kon zelf bepalen 
welke delen toch van toepassing zouden zijn.121 Verder bestonden er op het vlak van 
welzijn een aantal bijzondere bepalingen voor de verenigingswerker rond veiligheid, 
gezondheid en hygiëne.122 Ook in de voorlopige regeling is er een hoofdstuk voorzien 
rond welzijnsbescherming.123 De overheid moet wel rekening houden met de financiële 
invloed van de eventuele maatregelen voor de organisaties, als zij bepaalde aspecten 
van het arbeidsrecht van toepassing verklaart op het vrijwilligerswerk.124

Tot slot wijzen we er nog op dat een persoon die verbonden is door een 
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid, 
niet voor dezelfde organisatie vrijwilligerswerk mag verrichten.125 De wetgever wil 
hiermee misbruiken voorkomen. Het is immers niet de bedoeling dat werknemers of 
ambtenaren hun taken onder het vrijwilligersstatuut zouden opnemen in een zelfde 
organisatie.

(116) Bouckaert, S. en Van Buggenhout, B., Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk 
en professionele arbeid, rapport in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, maart 2002, p. 168.
(117) Matthyssens, R., De wet betreffende de rechten van vrijwilligers, Wolter Kluwer, p. 8, CO300165588,
bijgewerkt tot 2013.
(118) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 21, 2016.
(119) De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, 
BS 26 juli 2018, vernietigd op 23 april 2020 door het Grondwettelijk Hof.
(120) Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 31 december 2020.
(121) Artikelen 28 tot en met 38 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de
versterking van de sociale cohesie, BS 26 juli 2018.
(122) Ibid., artikelen 10 en 11.
(123) Hoofdstuk 7 van de Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 31 december
2020.
(124) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 11, 2016.
(125) Artikel 3, 1°, d) van de Vrijwilligerswet.
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De toenmalige minister van Sociale Zaken Rudy Demotte stelde in de Commissie 
van Sociale Zaken dat betaalde werknemers in principe geen vrijwilligerswerk mogen 
doen in een zelfde organisatie, tenzij het om een ander takenpakket gaat en volledig 
los staat van zijn of haar activiteiten als werknemer of ambtenaar.126 Er bestaat dus de 
mogelijkheid om alsnog aan de slag te gaan als vrijwilliger bij de organisatie of entiteit 
waar men ook is tewerkgesteld.

Voorbeelden zijn de leraar die achter de bar staat op een schoolfeestje, de 
administratieve bediende in een welzijnsorganisatie die één keer per maand meehelpt 
in de nachtopvang, de boekhoudster van een ziekenhuis die als vrijwilligster op de 
kinderafdeling van hetzelfde ziekenhuis de animatie verzorgt, enz.

3.6. ONVOLKOMENHEDEN IN DE VERZEKERINGS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING

Reeds bij het ontstaan van de Vrijwilligerswet in 2005 vormde de verzekerings- en 
aansprakelijkheidsregeling één van de grootste struikelbrokken bij het invoeren van 
een apart statuut voor de vrijwilligers. Vooral als het over de feitelijke verenigingen 
ging, was er heel wat terughoudendheid bij zowel de politici als de organisaties: 
zouden teveel verplichtingen het spontane karakter van het vrijwilligerswerk niet in 
het gedrang brengen? De wetgever wou enerzijds het slachtoffer van een onrechtmatige 
daad niet in de kou laten staan, maar wou anderzijds de vrijwilliger wegens het 
onbaatzuchtig karakter van zijn inzet en zijn geringere mate van professionaliteit, een 
zekere immuniteit tegen vergoedingsaanspraken aanbieden.127

Dit resulteerde in verscheidene reparatiewetten, waarbij uiteindelijk een onderscheid 
werd gemaakt tussen de verschillende organisatievormen. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling dat ongeacht de vorm, elke organisatie die voldeed aan de voorwaarden 
vermeld in de Vrijwilligerswet ook onder de verzekerings- en aansprakelijkheidsregeling 
zou vallen. De vrijwilliger stond centraal, niet het verband waar hij of zij aan de 
slag was.128 Dit zou echter voor heel wat organisaties niet werkbaar zijn en ook de 
verzekeringssector stond niet te springen om risico’s te dekken waarvan zij de precieze 
draagwijdte moeilijk kon inschatten. Uiteindelijk kwam er een politiek compromis 
dat tot op vandaag voor interpretatiemoeilijkheden zorgt.

De vrijwilliger is, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomende lichte fout van zichzelf (en als het om schade gaat die hij 
zichzelf toebrengt) niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij 
het verrichten van vrijwilligerswerk.129 De organisaties die burgerlijk aansprakelijk zijn 
voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt, sluiten tot dekking van de risico’s met 
betrekking tot vrijwilligerswerk een verzekeringscontract, dat ten minste de burgerlijke 

(126) Commissie van de Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 19 oktober 2005,
CRABV 51 COM 712, p. 13.
(127) Simoens, D., De rechten van de vrijwilliger thans wettelijk bepaald, RW, 2006-07, nr. 9, 28 oktober
2006, p. 390.
(128) Wetsvoorstel (Creyf, S. en D’Hondt, G.) betreffende de rechten van vrijwilligers, Parl. St. Kamer
2003-04, nr. 51-0499/1, p. 13.
(129) Art. 5 van de Vrijwilligerswet.
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aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid.130

Voor de organisaties die een gestructureerde vorm aannemen (zoals verenigingen 
zonder winstoogmerk, publieke organen, ...) en vrijwilligers inzetten, is de wetgeving 
duidelijk: zij vallen onverminderd onder de aansprakelijkheids- en verzekeringsplicht.

Het probleem situeert zich vooral bij de feitelijke verenigingen. Zij kunnen onder de 
Vrijwilligerswet vallen, waarbij ze moeten voldoen aan alle verplichtingen rond de 
kostenvergoedingen of de informatieplicht, maar slechts een beperkt deel moet ook 
de regels rond het verzekeringsaspect naleven. Alleen feitelijke verenigingen die één 
of meer werknemers tewerkstellen of een afdeling zijn van een feitelijke vereniging 
of rechtspersoon op basis van een specifieke verbondenheid, moeten de bepalingen 
in het hoofdstuk over de aansprakelijkheid en de verzekeringen toepassen.131 Deze 
uitzonderingen zorgen voor heel wat praktische problemen. Wat verstaan we onder 
de tewerkstelling van werknemers: gaat het om een “vaste” tewerkstelling of is het 
tijdelijk en/of occasioneel “inhuren” van één of meerdere personen voldoende om 
heel de Vrijwilligerswet op dergelijke feitelijke verenigingen van toepassing te maken?132 
Het is betreurenswaardig dat de begrippen “afdeling” en “structurele verbondenheid” 
niet werden verduidelijkt in de wet of tijdens de parlementaire voorbereidingen.133

Heel wat federaties vragen zich af of zij een “overkoepelende” organisatie zijn en 
de grenzen van aansprakelijkheid tegenover een lokale afdeling blijven vaag.134 De 
voorwaarde van een “specifieke verbondenheid” leidt tot diverse interpretaties: wat 
met een lid van een feitelijke vereniging die deze vertegenwoordigt in een andere 
overkoepelende organisatie, is er dan sprake van een specifieke verbondenheid?135 
Zonder rechtspersoonlijkheid kan de vereniging zich als organisatie nergens aansluiten, 
maar die verbondenheid kan eventueel bewezen worden als een natuurlijk persoon bij 
die koepelorganisatie de feitelijke organisatie vertegenwoordigt.

Doordat de wetgever bepaalde organisaties heeft uitgesloten, valt heel wat 
vrijwilligerswerk onder de regeling van het gemeen recht, met alle financiële gevolgen 
voor de schade veroorzaakt door de vrijwilliger.136 De belangrijkste kritiek is dan 
ook dat vrijwilligers aan de slag kunnen in organisaties die niet onder de gunstige 
aansprakelijkheidsregeling vallen.137 Een schadelijder kan immers een feitelijke 
vereniging niet aansprakelijk stellen maar zal zich richten tot elk lid van die 

(130) Art. 6, §1 van de Vrijwilligerswet.
(131) Art. 5 van de Vrijwilligerswet.
(132) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 19 maart 2009: aansprakelijkheid en verzekeringen 
in het vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2009 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 13, 2010.
(133) Vanden Abeele, G., De aansprakelijkheid van de vrijwilliger, RW, 2008-09, nr. 7, 18 oktober 2008,
p. 274.
(134) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 9, 2016.
(135) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 139, 2019.
(136) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, 5.2. Welke was de doelstelling van de wetgever?, 2019.
(137) Ibid., 5.2. Welke was de doelstelling van de wetgever?
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vereniging voor een volledige schadevergoeding. Indien de verantwoordelijken voor 
de feitelijke vereniging als de lastgevers worden beschouwd, dan kan de schadelijder, 
op basis van het gemene recht, een subrogatoire rechtsvordering instellen tegenover 
de vrijwilligers.138 Het is dan ook aan te raden dat de feitelijke verenigingen die niet 
onder verzekeringsplicht vallen, zich voor hun vrijwilligers verzekeren tegen schade 
aan derden.

Wanneer een vrijwilliger aan de slag gaat bij een feitelijke vereniging, dan zou hij, 
op basis van de informatieplicht zoals voorzien in artikel 4 van de Vrijwilligerswet, 
op de hoogte moeten worden gesteld van de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling 
voor schade die de vrijwilliger veroorzaakt, en de eventuele dekking van deze 
aansprakelijkheid door middel van een verzekeringscontract. De afwijkende 
aansprakelijkheidsregels in een feitelijke vereniging kunnen een reden zijn om toch 
niet aan de slag te gaan als vrijwilliger.139 In de praktijk gebeurt dit nauwelijks en deze 
feitelijke verenigingen zijn zelf amper op de hoogte van hun verantwoordelijkheden. 
Er werd reeds meerdere malen aan de overheid gevraagd om hierover duidelijkheid te 
scheppen, maar door de complexiteit en de wetsgeschiedenis (met drie opeenvolgende 
aanpassingen aan de Vrijwilligerswet bij de invoering ervan, hoofdzakelijk te wijten 
aan de problemen rond verzekeringen en aansprakelijkheid) is er de laatste 15 jaar 
weinig vooruitgang geboekt.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid van de familiale verzekering, maar deze is niet 
verplicht. Dit is ook de oplossing die soms in de parlementaire voorbereidingen naar 
voren werd gebracht140, maar dit verschuift de verantwoordelijkheid voor de verzekering, 
die bij de organisaties zou moeten liggen, naar de vrijwilliger. Het vrijwilligersstatuut 
heeft juist als doel om de vrijwilligers te beschermen op aansprakelijkheidsvlak zonder 
dat de persoon zichzelf nog eens met eigen middelen moet verzekeren. De vraag of het 
onderscheid op basis van de mate van gestructureerdheid van de organisatie voldoende 
grond is voor een verschillende behandeling op het vlak van aansprakelijkheid en 
verzekeringen141, werd door het Grondwettelijk Hof positief beantwoord.142

Om ervoor te zorgen dat alle organisaties, ongeacht hun structuur, een degelijke 
verzekering zouden kunnen aanbieden, zou de overheid alle organisaties en feitelijke 
verenigingen, ongeacht of ze al dan niet behoren tot een koepel of mensen tewerkstellen, 
moeten verplichten om te voldoen aan de verzekeringsplicht zoals voorzien in de 
Vrijwilligerswet. Feitelijke verenigingen zouden bovendien de mogelijkheid moeten 
krijgen om te beschikken over instrumenten die hun in staat stellen om aan hun 

(138) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 130, 2019.
(139) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, 3.1.1. Juridisch statuut en doelstelling, 2019.
(140) Wetsvoorstel (Van Gool, G. e.a.) tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2496/5, p. 5.
(141) Jocqué, G., Rechten van vrijwilligers, NJW, nr. 149, 18 oktober 2006, p. 733.
(142) GwH, 19 december 2007, nr. 158/2007.
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vrijwilligers op een eenvoudige en toegankelijke wijze de aansprakelijkheids- en 
verzekeringsaspecten te kunnen uitleggen.143

Ook zou de federale overheid een door haar gewaarborgd verzekeringssysteem op 
poten kunnen zetten (bijv. door middel van een modelcontract) of voorzien in een 
gelijkaardige structuur als de “tariferingsbureaus voor auto’s of natuurrampen” die de 
solidariteit tussen de verzekerden garandeert.144

Dat zou wel moeten gepaard gaan met een mogelijkheid om de feitelijke verenigingen 
te identificeren. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, zou er kunnen geopteerd 
worden voor een erkenningsprocedure voor alle feitelijke verenigingen die erkend en/
of gesubsidieerd zijn door een overheid, ongeacht het niveau van overheid: federaal, 
gewestelijk, gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk.145

De Vrijwilligerswet voorziet in een specifieke rol van de gemeenten en de provincies 
om te informeren over de verzekeringsplicht.146 Met wisselend succes hebben deze 
beleidsniveaus, maar ook de gemeenschappen en de verschillende organisaties 
die opkomen voor de rechten van de vrijwilliger (zoals het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk in Vlaanderen, het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel en La 
Plateforme francophone du Volontariat in Brussel en Wallonië) deze informatietaak 
op zich genomen. Toch is er nood aan een globale en coherente campagne zodat de 
nodige middelen worden vrijgemaakt om de verenigingen op grote schaal en in de drie 
landstalen duidelijke en juiste informatie te verstrekken over de problematiek van de 
aansprakelijkheid en de verzekering.147

De Vrijwilligerswet heeft ook in de mogelijkheid voorzien om de verzekering uit te 
breiden naar de lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand148, maar tot nu toe is dit 
niet gebeurd. De kostprijs van een dergelijke uitbreiding vormt een grote hinderpaal, 
een argument dat ook naar voren wordt gebracht bij een verplichte verzekering voor alle 
organisaties, zoals voor de feitelijke verenigingen die niet onder de aansprakelijkheids- 
en verzekeringsverplichtingen vallen.

Een ander twistpunt dat reeds bij de invoering van de Vrijwilligerswet bestond, was 
de aansprakelijkheid bij de verplaatsing van en naar de plaats van het vrijwilligerswerk 
als de vrijwilliger schade zou veroorzaken aan een derde. De verwijzing van de 
wetgever naar artikel 18 van de Wet op de arbeidsovereenkomst kan als argument 

(143) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 19 maart 2009: aansprakelijkheid en verzekeringen 
in het vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2009 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 15, 2010.
(144) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 10, 2016.
(145) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, 
Brussel, p. 69, 2007.
(146) Artikel 6, §4 van de Vrijwilligerswet.
(147) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 10, 2016.
(148) Art. 6, §2 van de Vrijwilligerswet.
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dienen om te stellen dat ook die activiteiten onder de verzekeringsplicht vallen.149 Op 
basis van de rechtspraak voor werknemers, is de rechter vrij ruim in het interpreteren 
van wat al dan niet onder een (vrijwilligers)activiteit valt.150 Toch weigeren sommige 
verzekeringsmaatschappijen om de verplaatsing op weg naar en van de activiteit 
automatisch mee te verzekeren.151 Het is dan ook aan te raden om bij het afsluiten 
van een verzekeringsovereenkomst deze verplaatsingen expliciet te vermelden of in de 
bestaande polis na te gaan of deze inderdaad ook verzekerd zijn.

Tot slot is er nog een aandachtspunt voor organisaties die vrijwilligers inzetten op 
buitenlands grondgebied: ook daar is de Vrijwilligerswet van toepassing152, met 
inbegrip van de bepalingen rond verzekeringen en aansprakelijkheid. Daarbij 
moet de organisatie wel rekening houden met de buitenlandse wetgeving waar het 
vrijwilligerswerk wordt verricht. Dit maakt het internationaal vrijwilligerswerk niet 
eenvoudig, maar door het ruime toepassingsgebied van de Belgische Vrijwilligerswet 
bestaat er alvast een deftig statuut op het vlak van aansprakelijkheid en verzekeringen.153

Belgische verzekeraars zullen niet altijd bereid zijn om een aansprakelijkheidsverzekering 
te onderschrijven voor een organisatie die grotendeels actief is in bv. ontwikkelingslanden, 
waardoor het soms moeilijk is om een maatschappij te vinden die deze risico’s wilt 
indekken.154

Tijdens de coronacrisis heeft de federale overheid een Schadeloosstellingfonds 
opgericht voor de vrijwilligers die overlijden door een besmetting van COVID-19. 
De nabestaanden van die vrijwilligers kunnen dan rekenen op een forfaitaire som. 
De maatregel is reeds verschillende malen verlengd en geldt voorlopig tot eind 2021.155

3.7. DE CONTROLEBEVOEGDHEID OP DE VRIJWILLIGERSWET

Een nieuwe wet moet de nodige controlemiddelen voorzien om de handhaving 
te verzekeren, zonder dat dit leidt tot mechanismen die het vrijwilligerswerk 
bemoeilijken of afremmen. Een efficiënte controle staat in verhouding tot het te 
bereiken doel: de invoering van een vrijwilligerskaart met een mogelijke bijbehorende 

(149) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, 5.7.2. Weg van en naar het vrijwilligerswerk, 2019.
(150) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 145, 2019.
(151) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 19 maart 2009: aansprakelijkheid en verzekeringen 
in het vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2009 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 14, 2010.
(152) Art. 2, §1 van de Vrijwilligerswet.
(153) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, 5.6.2. Waar: territorialiteit, 2019.
(154) Ibid., 5.6.2. Waar: territorialiteit.
(155) Koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de
vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, BS 11 juni 2020; koninklijk besluit nr. 40 van 26 juni 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds
voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, BS 30 juni 2020; wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 30 december 2020; wet van
2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1),
BS 13 april 2021.
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aangifte aan de RSZ wordt daarom afgewezen.156 De Koning wijst de ambtenaren 
aan die ermee belast worden toe te zien op de naleving van de bepalingen van deze 
wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan157, zodat oneigenlijk gebruik van het 
vrijwilligersstatuut en vrijwilligerswerk wordt tegengegaan.158 Tot nu toe heeft de 
uitvoerende macht geen koninklijke besluiten genomen om dit artikel uit te voeren. 
De sociale en fiscale inspecties wijzen weliswaar op misbruiken op het gebied van 
vrijwilligerswerk, maar volgens hun eigen vaststellingen zijn deze misbruiken beperkt 
en uitzonderlijk.159 Personen die menen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt 
van het vrijwilligersstatuut en veronderstellen dat zij activiteiten verrichten die vallen 
onder het werknemersstatuut, kunnen steeds terecht bij de inspectiediensten van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Bij cumulatie van het werknemersstatuut 
en vrijwilligerswerk kunnen zij eveneens aankloppen bij de Externe directies Toezicht 
Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg. Zij zullen dan verder onderzoeken of er al dan niet inbreuken zijn gebeurd.

Toch is het wenselijk om de bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten 
wettelijk vast te leggen, zodat er duidelijkheid bestaat voor burgers die menen dat 
hun rechten als vrijwilliger worden geschonden of organisaties die zich benadeeld 
voelen en wantoestanden (bv. als bepaalde verenigingen onterecht het vrijwilligerswerk 
gebruiken als middel om zichzelf te verrijken) aan de kaak willen stellen.

3.8. DE VOORAFGAANDE AANGIFTE VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR DE WERKZOEKENDE AAN 

DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA)

Een werkzoekende of werkzoekende met bedrijfstoeslag (de vroegere 
bruggepensioneerde) kan met behoud van zijn uitkering vrijwilligerswerk verrichten, 
op voorwaarde dat hij dit voorafgaand meldt bij het gewestelijke werkloosheidsbureau.160 
Als er na verloop van 12 werkdagen na ontvangst geen beslissing wordt genomen door 
de directeur, wordt de aangifte geacht aanvaard te zijn.161 Een eventuele beslissing 
houdende een verbod of een beperking, genomen buiten deze termijn, heeft slechts 
gevolgen voor de toekomst, behalve indien de activiteit niet onbezoldigd was.162 De 
RVA kan wel voorafgaand een vrijstelling geven aan organisaties waarvan zij van 
oordeel is dat hun activiteiten beantwoorden aan de definitie van vrijwilligerswerk, 
dat de uitoefening van de activiteit de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet in de 

(156) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brief van van 10 mei 2004: Résultats actuels des travaux des groupes de
travail mis en place par le Conseil supérieur des volontaires, Activiteitenverslag 2003-2006 van de Hoge Raad
voor Vrijwilligers, Brussel, p. 30, 2007.
(157) Artikel 22, §3 van de Vrijwilligerswet.
(158) Wetsvoorstel (Van Gool, G. e.a.) betreffende de rechten van vrijwilligers, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 
51-0455/3, p. 15.
(159) Hoge Raad voor Vrijwillgers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers: twee 
adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 6, 2016.
(160) Artikel 13 van de vrijwilligerswet.
(161) Artikel 45bis, §2.2. van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
Werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991.
(162) Artikel 13, 3° van de vrijwilligerswet.
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weg staat en dat de toegekende materiële of financiële voordelen geen beletsel vormen 
voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen.163

Indien een vrijwilligersactiviteit niet vooraf wordt aangegeven riskeert de werkzoekende 
een sanctie, bijvoorbeeld een schorsing van de uitkeringen gedurende een bepaalde 
periode.164 De RVA moet kunnen nagaan of de vrijwilligersactiviteit geen arbeid 
is. Deze overheidsdienst streeft er naar om werkzoekenden die vrijwilligerswerk 
verrichten en zich in dezelfde situatie bevinden, in alle werkloosheidsbureaus gelijk te 
behandelen.165 Deze toelating zou ook dienen om de vrijwilliger te beschermen zodat 
er geen conflict ontstaat met de basisvoorwaarden (een activiteit zonder arbeid en loon) 
om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen. De wetgeving dient volgens 
deze overheidsdienst het onderscheid tussen betaalde werknemers en vrijwilligers te 
behouden: de omvang van het vrijwilligerswerk kan dermate groot zijn dat het in de 
plaats treedt van een gewone tewerkstelling.

Toch blijven er twijfels bestaan over de doeltreffendheid van een dergelijke 
bepaling. De HRV heeft zich al meermaals uitgesproken tegen deze verplichting, 
ook al omwille van de zware en omslachtige procedure om een negatieve beslissing 
van de RVA aan te vechten.166 Deze voorafgaande aangifte blijft bovendien een 
struikelblok die het engagement voor deze specifieke groep afremt, terwijl net die 
categorie baat zou hebben om via deze weg competenties te ontwikkelen, netwerken 
uit te bouwen, …167 Werkzoekenden zijn vaak minder actief als vrijwilliger dan 
werknemers, gepensioneerden, studenten, … die geen dergelijke rem op de vrijheid 
van het engagement ondervinden.168 Uit de werkloosheidsreglementering blijkt 
een zeker wantrouwen tegenover het vrijwilligerswerk, dat echter niet is gebaseerd 
op objectieve gegevens van misbruik (slechts in 5% van de gevallen zouden er 
interpretatiemoeilijkheden zijn over het feit of het al dan niet om gewone professionele 
arbeid zou gaan).

De Raad heeft voorgesteld om de werkloosheidsreglementering zo aan te passen zodat 
een werkloze niet meer de verplichting heeft zijn vrijwilligersactiviteiten voorafgaand 
te melden.169 Maggie De Block, destijds bevoegd minister voor de Vrijwilligerswet, 
had van haar toenmalige collega, minister van Werk Kris Peeters, de belofte gekregen 

(163) Artikel 45bis, §3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991.
(164) Davagle, M., Un chômeur peut-il être administrateur et aider son ASBL ?, ASBL INFO, nr. 14, weken 
38 en 39, p. 4, 2011.
(165) Vr. en Antw., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2006-07, 2 maart 2007, nr. 686 D’Hondt.
(166) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 13, 2016.
(167) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van
andere bepalingen inzake vrijwilligerswerk, Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 54-3428/3, p. 9.
(168) Plateforme francophone du Volontariat, Cahier, nr. 8 september 2017, p. 18.
(169) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van 25 juni 2018 van de HRV op het voorontwerp van wet tot
wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen 
inzake vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2018 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 9, 2019.
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dat er werk zou worden gemaakt van een soepelere en snellere manier van toepassing 
van de procedure.170

3.9. DE VOORAFGAANDE MELDING AAN FEDASIL

In 2014 werd de groep van vreemdelingen die zich mocht engageren als vrijwilliger 
aanzienlijk uitgebreid.171 Vreemdelingen met een wettig verblijf kunnen sindsdien 
ook vrijwilligerswerk verrichten en hoeven daarvoor niet meer over een arbeidskaart 
beschikken.

Toch was er kritiek op het feit dat, alhoewel legale asielzoekers vanaf die datum ook 
vrijwilligersactiviteiten mochten uitoefenen, de overheid aan deze personen via Fedasil 
bijkomende voorwaarden oplegt. Deze overheidsdienst kan de uitoefening van de 
activiteit of de cumulatie met de dagvergoeding en de verhoging in functie van de 
gepresteerde gemeenschapsdiensten beperken of verbieden als het kan aantonen dat:
� deze activiteit niet de kenmerken van het vrijwilligerswerk vertoont;
� de activiteit door de aard ervan, de duur en de frequentie of wegens het kader waarin 

zij past, geen kenmerken of geen kenmerken meer vertoont van een activiteit die
gewoonlijk wordt uitgeoefend door vrijwilligers in het verenigingsleven;

� de activiteit afbreuk doet aan de goede werking van de opvangstructuur of aan de
behoeften van de begeleiding;

� er elementen zijn die misbruiken doen vermoeden of die doen vermoeden dat de
activiteit wordt gebruikt om de verplichte terugbetaling van toegekende materiële
hulp voor asielzoekers met beroepsinkomsten te omzeilen.172

Het gaat hier niet zozeer om een toelating maar, net als bij werkzoekenden, om een 
voorafgaande meldingsplicht.173 Die beperkende voorwaarden belemmeren niet alleen 
de integratie van de betrokken asielzoekers, maar zijn ook een inbreuk op het recht 
op de privacy: iedere burger heeft het recht zich belangeloos en onbetaald in te zetten 
voor de samenleving. Fedasil, een agentschap dat onder andere instaat voor de opvang 
van vreemdelingen, heeft noch de rol noch de bevoegdheid om uiteindelijk te bepalen 
of een activiteit al dan niet vrijwilligerswerk is.174

Ook de uitdrukkelijke vermelding dat vrijwilligerswerk geen basis voor een machtiging 
of toelating vormt tot verblijf in ons land175, zet kwaad bloed bij vrijwilligersorganisaties. 
Deze bepaling voegt niets toe aan de wetgeving rond het wettelijk verblijf: het is 
evident dat vrijwilligerswerk niet automatisch moet leiden tot het verkrijgen van een 

(170) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van
andere bepalingen inzake vrijwilligerswerk, Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 54-3428/3, p. 14.
(171) Zie supra.
(172) Artikel 21/2 van de Vrijwilligerswet.
(173) Davagle, M., Le volontariat dans tous ses états, Wolters Kluwer, p. 287, 2019.
(174) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van april 2017 op het voorontwerp van wet tot
wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen 
inzake vrijwilligerswerk, Activiteitenverslag 2017 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, p. 16, Brussel, 2018.
(175) Artikel 9/1 van de Vrijwilligerswet.
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verblijfsvergunning.176 Dit betekent echter niet dat de belangeloze inzet voor een 
samenleving geen element kan zijn bij de beoordeling van een verblijfsaanvraag: de 
vreemdelingenwet vermeldt trouwens geen enkele situatie die niet in aanmerking zou 
kunnen worden genomen in het kader van een verblijfsaanvraag.177 Deze wetsbepaling 
leidt er in de praktijk soms toe dat visumaanvragen van buitenlandse jonge vrijwilligers 
geweigerd kunnen worden.178 Om die redenen is het dan ook wenselijk deze nutteloze 
bepaling te schrappen.

3.10. HET VRIJWILLIGERSWERK OP INTERNATIONAAL VLAK

Personen die buiten België vrijwilligerswerk verrichten dat georganiseerd wordt vanuit 
ons land vallen eveneens onder de Vrijwilligerswet, op voorwaarde dat die vrijwilliger 
zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, onverminderd de bepalingen die van toepassing 
zijn in het land waar het vrijwilligerswerk wordt verricht.179

Door het vrijwilligerswerk dat in het buitenland wordt gedaan op te nemen in de 
wet, heeft de wetgever vrijwilligers die buiten België actief zijn, dezelfde bescherming 
willen bieden, zonder zich te moeien met aangelegenheden die de buitenlandse wet 
regelt.180 Maar de werkelijkheid is veel complexer: wie als vrijwilliger wordt beschouwd 
in ons land, is dat nog niet buiten de landsgrenzen, wat heel wat administratieve 
problemen kan veroorzaken.181 Doordat niet precies is bepaald wat we verstaan onder 
vrijwilligerswerk georganiseerd vanuit België, bestaat er juridische onzekerheid.182 Zo 
heeft een organisatie die vanuit België vakantiekampen organiseerde, problemen gehad 
met de Franse inspectiediensten: onder de Belgische wetgeving vielen de activiteiten 
onder de Vrijwilligerswet, maar volgens Frankrijk ging het om een “verdoken” 
arbeidsovereenkomst.183

De voorwaarde “georganiseerd vanuit België” is voor interpretatie vatbaar, waardoor 
sommige vormen van vrijwilligerswerk in het buitenland niet onder de wet zouden 
vallen en de uitgaande vrijwilligers dus niet de bescherming van de Vrijwilligerswet 

(176) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 27 september 2018 met betrekking tot het
Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de 
tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 24 december 2018, Activiteitenverslag 2018
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 18, 2019.
(177) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 26, 2016.
(178) Ibid., p. 30.
(179) Artikel 2, §1 van de Vrijwilligerswet.
(180) Matthyssens, R., De wet betreffende de rechten van vrijwilligers, Wolters Kluwer, p. 8, CO300165588, 
bijgewerkt tot 2013.
(181) Plateforme francophone du Volontariat, Cahier, nr. 2, juli 2013, p. 23.
(182) Pardonge, B., Statut des volontaires et travail bénévole. Commentaire pratique à la lumière de la loi du 3 
juillet 2005, Brussel, UGA, p. 43, 2013.
(183) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van januari 2013: Vrijwilligerswerk Intersoc België, 
Activiteitenverslag 2013 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 8, 2014.
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genieten.184 Organisaties worden ook geconfronteerd met heel wat administratieve 
moeilijkheden om de kosten te bewijzen die zij terugbetalen aan vrijwilligers die voor 
hen actief zijn in het buitenland: de bedragen van de forfaitaire kostenvergoedingen 
zijn meestal onvoldoende hoog om alle uitgaven te dekken.185 Voor organisaties die 
soms mensen naar het buitenland sturen en hun kostenvergoedingen betalen, is het 
systeem van terugbetaling zoals voorzien voor de ambtenaren voordelig186, gezien 
de forfaits (niet te verwarren met de forfaitaire dag- en jaarbedragen, zoals voorzien 
in artikel 10 van de Vrijwilligerswet, die niet moeten worden bewezen) volgens 
ernstige normen beduidend hoger zijn – dit wil zeggen niet willekeurig bepaald, maar 
gebaseerd op werkelijk gemaakte verplaatsingen of verblijven in het buitenland – dan 
de gewone forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers.187 Vrijwilligerswerk dat 
door een vreemdeling op ons grondgebied wordt uitgevoerd, valt vanzelfsprekend ook 
onder de Belgische wetgeving. Ook dan kunnen er conflicten ontstaan als het land 
van herkomst eveneens bepaalde wetgeving voor vrijwilligers voorziet. In dergelijke 
situaties zal men moeten kijken naar de toepasselijke regels van het internationaal 
privaat recht.188

Op Europees vlak zou een betere coördinatie van de nationale wetgevingen en, nog 
beter, een harmonisatie tussen de verschillende lidstaten, heel wat problemen en 
interpretatiemoeilijkheden kunnen vermijden. De Europese Unie kan weliswaar 
op dit terrein geen dwingende regels opleggen aan de lidstaten maar ze heeft 
wel de mogelijkheid om aanbevelingen te formuleren om de drempels om zich te 
engageren als vrijwilliger op Europees niveau weg te werken.189 Tijdens het Europees 
jaar voor het vrijwilligerswerk in 2011 pleitte de Europese Commissie ervoor om de 
nationale regelingen voor vrijwilligerswerk open te stellen voor grensoverschrijdend 
vrijwilligerswerk, om zo bij te dragen tot de ontwikkeling ervan in de Europese Unie.190 
Er is eveneens afstemming en overleg nodig tussen de verschillende beleidsniveaus op 
nationaal vlak (gemeenten, gemeenschappen, gewesten en federale overheid), zodat er 
een eenduidige visie op vrijwilligerswerk kan ontstaan.191

Bepaalde programma’s promoten de uitwisseling van bijvoorbeeld studenten 
om vrijwilligerswerk te verrichten. Zo bestaat er een programma van de Europese 
Unie (het vroegere “European Voluntary Service”, nu “Europe Solidarity Corps”) 
dat jongeren de kans geeft vrijwilligerswerk te doen, te werken, stage te lopen of 

(184) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, p. 30, 2016.
(185) Plateforme francophone du Volontariat, Cahier, nr. 2, juli 2013, p. 36.
(186) Artikel 10, tweede lid van de Vrijwilligerswet.
(187) Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s, Handboek Werken met vrijwilligers. De
wetgeving praktisch toegelicht, Politeia, 6.2.2. Logements- en dagkosten in het buitenland, 2019.
(188) Pardonge, B., Statut des volontaires et travail bénévole. Commentaire pratique à la lumière de la loi du 3 
juillet 2005, Brussel, UGA, p. 42, 2013.
(189) Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers, Brussel, Politeia, p. 171,
2011.
(190) VZW info, Europese Commissie spreekt zich voor het eerst uit over vrijwilligerswerk, VZW Info, nr.
6, p. 5, 2012.
(191) Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers, Brussel, Politeia, p. 176,
2011.
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een eigen solidariteitsproject te runnen ten behoeve van gemeenschappen in heel 
Europa. Dit programma voldoet echter niet aan de voorwaarden van de Belgische 
Vrijwilligerswet, maar de Europese richtlijn die dit regelt, biedt de lidstaten de kans om 
het toepassingsgebied uit te breiden naar andere vormen van vrijwilligerswerk.192 Het 
samenwerkingsakkoord193 die deze richtlijn uitvoert en dat het uitwisselingsprogramma 
“Europe Solidarity Corps” omvat, zou moeten worden uitgebreid zodat ook de Belgische 
vrijwilligerswet er onder valt.194 Ons land zou hierin het voortouw kunnen nemen 
door initiatieven te ontwikkelen op Europees vlak maar eveneens door de nationale 
staten zelf proactief te contacteren. Een erkenning van het Europees vrijwilligerswerk 
door ons land zou vergezeld moeten zijn van een wederzijdse maatregel, namelijk de 
erkenning van onze wetgeving door andere Europese landen.195

Daarnaast ondervinden jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland willen 
verrichten heel wat moeilijkheden om hun sociale rechten te behouden, zoals het 
behoud van de gezinsbijslagen of het leefloon en het in aanmerking nemen van de 
beroepsinschakelingstijd voor het verkrijgen van een werkloosheidsvergoeding.196 Voor 
wat de werkloosheidreglementering betreft, zouden de rechten van zowel jongeren in 
hun beroepsinschakelingstijd als van volledig uitkeringsgerechtigde werklozen moeten 
behouden blijven, zodat de periode van het verblijf in het buitenland hun recht op 
werkloosheidsuitkeringen met evenveel maanden verlengt.197

3.11. DE CORONACRISIS: NIEUWE UITDAGINGEN

De coronacrisis zorgt voor een golf van solidariteit met de meest kwetsbare groepen 
in onze samenleving. Oproepen voor hulp door de gemeenten, de steden, de 
vrijwilligersorganisaties, … kunnen rekenen op een ongeziene respons. Woon- en 
zorginstellingen, armoedeorganisaties, de vaccinatiecentra: zonder de vrijwilligers 
kunnen zij nooit hun essentiële maatschappelijke rol vervullen. Om tegemoet te komen 
aan de vele noden, heeft de wetgever overhaast en zonder overleg de Vrijwilligerswet 

(192) Artikel 1, a) van de Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie,
stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten.
(193) Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de
coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen
en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 24
december 2018.
(194) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 27 september 2018 met betrekking tot het
Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de 
tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS 24 december 2018, Activiteitenverslag 2018
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 17, 2019.
(195) Ibid., p. 18.
(196) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers:
twee adviezen voor een toekomstperspectief, Brussel, pp. 31, 2016.
(197) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van 7 februari 2017 betreffende het wetsvoorstel
van 6 juli 2016 met betrekking tot de werkloosheidsreglementering en vrijwilligerswerk in het buitenland, 
Activiteitenverslag 2017 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, Brussel, p. 5, 2018.
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en het uitvoeringsbesluit met betrekking tot het jaarlijks verhoogd maximumplafond 
gewijzigd. Dit waren weliswaar goedbedoelde maatregelen die worden genomen naar 
aanleiding van de vele hulpvragen die zijn ontstaan door de ernst van de pandemie, 
maar ze hebben wel een aanzienlijke impact op het vrijwilligerswerk in ons land.

In de sector van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, kunnen 
commerciële organisaties nu een beroep doen op vrijwilligers. De bezettingsgraad 
kunnen blijven garanderen van het personeel dat nodig is voor de veiligheid en het 
comfort van de bewoners, is de voornaamste reden om deze uitzondering toe te laten.198 
Alhoewel deze maatregel een voorlopig karakter heeft, is zij al verschillende malen 
verlengd.199 Het toelaten van vrijwilligerswerk in een commerciële context betekent 
een fundamentele wijziging van de finaliteit van de Vrijwilligerswet. Commerciële 
groepen, die in de eerste plaats hun winsten wensen te maximaliseren, beschikken 
daardoor over “werkkrachten” met een minimum aan kosten en sociale bescherming. 
De vrees bestaat eveneens dat deze uitbreiding zal leiden tot nog meer uitzonderingen 
in andere sectoren, waardoor het vrijwilligerswerk steeds meer onder druk komt.200 
Bovendien bestaat er een reële bedreiging voor de reguliere tewerkstelling met alle 
gevolgen voor het personeel.

Daarnaast is er een systematische uitbreiding van de categorie vrijwilligers die 
een hogere kostenvergoeding op jaarbasis mogen ontvangen. De oorspronkelijke 
doelgroepen, namelijk bepaalde functies in de sportsector, de oppasdiensten en 
het niet-dringend liggend ziekenvervoer, zijn stelselmatig uitgebreid. Zo kunnen 
de vrijwilligers die actief zijn in ondernemingen, verenigingen en diensten van de 
cruciale sectoren en de essentiële diensten om de pandemie te bestrijden eveneens een 
hoger jaarplafond ontvangen.201 Dit is een ruim toepassingsgebied, vastgelegd in een 
ministerieel besluit202, met veel interpretatiemoeilijkheden op het terrein waardoor er 
wrevel ontstaat bij organisaties en (sub)sectoren die geen gebruik kunnen maken van 

(198) Koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid 
zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden 
in de private commerciële sector, BS 29 mei 2020, Verslag aan de Koning.
(199) Koninklijk besluit nr. 36 van 23 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 20
mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de
rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan
en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële
sector, BS 30 juni 2020; wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten
gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 30 december 2020; wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 13 april 2021.
(200) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van juli 2020 over de verlenging en de uitbreiding van 
de vrijwilligerswet, Brussel, p. 2, 2020.
(201) Koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december
2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van
3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 8 
september 2020; koninklijk besluit van 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake
sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaaleconomische gevolgen van 
de coronaviruspandemie, BS 31 december 2020.
(202) Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 28 oktober 2020.
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deze uitzondering..203 Tot slot, vallen ook de vrijwilligers in de vaccinatiecentra onder 
de hogere kostenvergoeding.204 Toch hebben deze categorieën geen hogere kosten door 
het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk en creëert het een niet te verantwoorden 
ongelijkheid tussen de vrijwilligers. De maatregel zorgt voor verwarring over wie wel 
of niet onder het verhoogd maximaal kostenplafond valt en verhoogt het risico op 
misbruiken, onder andere door commerciële organisaties.205 Het lijkt erop dat de 
overheid deze activiteiten aantrekkelijker wil maken met hogere kostenvergoedingen, 
maar dit gaat in tegen de oorspronkelijke bedoeling van de forfaitaire kostenvergoeding. 
Dit heeft immers als doel om organisaties te ontlasten van een te grote administratieve 
last zoals het verzamelen van bonnetjes, tickets, facturen, …

Zodra deze gezondheidscrisis is afgelopen, moet de federale overheid zo snel mogelijk 
een einde maken aan deze maatregelen zodat het maatschappelijk doel van het 
vrijwilligerswerk, namelijk de belangloze en onbezoldigde inzet voor de medemens en 
de samenleving wordt gevrijwaard.

 CONCLUSIES

De Vrijwilligerswet is stevig verankerd in onze samenleving en heeft de voorbije 15 jaar 
haar stempel gedrukt op het maatschappelijk engagement in ons land. Dit wetgevend 
huzarenstuk zorgt in de meeste situaties voor een afdoende bescherming voor de 
vrijwilliger en geeft ook aan de organisaties de nodige duidelijkheid op het vlak van 
het toepassingsgebied, de verzekeringen, de informatieplicht, de kostenvergoedingen 
en de combinatie met bepaalde sociale uitkeringen.

Toch blijven een aantal knelpunten sinds de invoering van het vrijwilligersstatuut in 
2005 onbeantwoord, ook al zijn er zowel in 2014 en vooral in 2019 aanpassingen 
doorgevoerd die deze vorm van maatschappelijk engagement hebben vergemakkelijkt 
en juridische onzekerheden hebben weggewerkt (bijvoorbeeld op het vlak van bestuurs-
vrijwilligers, de discretieplicht en de onmogelijkheid van overdracht en beslag van 
kostenvergoedingen). Vaak vormen deze, op het eerste zicht “banale”, drempels echte 
hindernissen om zich te engageren als vrijwilliger of om als organisatie vrijwilligerswerk 
in eigen rangen toe te laten en te promoten. We denken hierbij aan de werkzoekenden 
en bepaalde categorieën vreemdelingen, de vrijwilligers die actief zijn in de kleine 
feitelijke verenigingen, het onduidelijke verschil met andere vormen van vrijwillige 
inzet, de onmogelijkheid van vrijwilligerswerk tijdens de moederschapsrust, …

(203) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies op het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel
10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van 
vrijwilligers, Brussel, 9 maart 2021.
(204) Koninklijk besluit van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot 
verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 13 april 2021.
(205) Hoge Raad voor Vrijwilligers, Advies van de HRV van de december 2020 over het vrijwilligerswerk,
georganiseerd door commerciële instellingen en de tijdelijke verhoging van het jaarlijks plafond voor de forfaitaire
kostenvergoeding, Brussel, p. 3, 2020.
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De coronacrisis toont aan dat onze samenleving solidariteit en menselijkheid hoog in 
het vaandel draagt. De federale overheid nam echter een aantal wetgevende initiatieven 
die niet worden gesmaakt door een grote meerderheid van het vrijwilligersveld. Zo is 
de uitbreiding van het toepassingsgebied naar commerciële organisaties een gevaarlijk 
precedent dat het fundamentele karakter van vrijwilligerswerk onder druk zet. Ook de 
stelselmatige uitbreiding van de categorie vrijwilligers die in aanmerking komen voor 
een verhoogd maximaal jaarplafond kan op weinig begrip rekenen.

Daarom blijft het belangrijk om deze problemen verder aan te kaarten en na te gaan 
hoe we zowel op juridisch als praktisch vlak tot goede oplossingen kunnen komen. 
Op nationaal vlak speelt de Hoge Raad voor Vrijwilligers een essentiële rol door de 
federale overheid systematisch te wijzen op de onvolkomenheden in de Vrijwilligerswet 
en advies te geven op de beleidsvoorstellen van ministers en parlementsleden. Ook 
de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten ondersteunen 
en begunstigen het vrijwilligerswerk door middel van o.a. subsidies, promotie en 
logistieke ondersteuning. Een samenwerkingsakkoord tussen de federale, regionale 
en gemeenschapsregeringen zou er kunnen voor zorgen dat de wetgevingen beter 
op elkaar worden afgestemd. Daarnaast verdedigen verenigingen zoals het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, La Plateforme francophone du Volontariat, het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel en de organisaties in de Duitstalige Gemeenschap 
de belangen van al diegenen die zich als vrijwilliger inzetten of als organisatie gebruik 
maken van het vrijwilligerswerk.

De intrinsieke waarde van deze belangloze inzet is onbetaalbaar voor onze samenleving. 
De vrijwilligers verdienen dan ook, net als de organisaties waar zij actief zijn, alle 
respect en de meest optimale omstandigheden om dit engagement vorm te kunnen 
geven. Hopelijk kan dit artikel op een bescheiden wijze bijdragen tot het opstarten 
of het opnieuw voeren van het debat over het wegwerken van de hindernissen die de 
realisatie van deze idealen in de weg staan.
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FORUM

In deze rubriek worden bondige ingezonden stukken met een kritische of reflecterende 
inhoud gepubliceerd.
De teksten geven een waardegedreven antwoord, reactie of opinie weer en vertrekken 
vanuit één of meer beargumenteerde stellingen, waarbij ook bronnen worden vermeld.
Er is ruimte voor persoonlijke beschouwingen en deze teksten dienen niet aan dezelfde 
vereisten te voldoen wat betreft documentatie of verwijzing zoals de reguliere artikelen.
De inhoud van de teksten geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid weer.
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FORUMTEKST 
PLEIDOOI VOOR EEN VERNIEUWD 
SOCIAAL CONTRACT*

DOOR BEA CANTILLON
Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

“L’Europe continentale … vit dans une large mesure dans la nostalgie des Trentes Glorieuses...  
Aujourd’hui encore on s’imagine souvent que la parenthèse des ‘Trentes Piteuses’ va bientôt se renfermer.” 
(Piketty, 2014, p. 161)

De welvaartsstaat (in België en elders in de wereld) verkeert in een systemische crisis. 
Ondanks de stijging van de inkomens, van de werkzaamheidsgraden en van de sociale 
uitgaven lukt het al verscheidene decennia niet meer om de relatieve inkomensarmoede 
terug te dringen. Ook de actieve welvaartsstaat faalde op dat vlak. Bij lager geschoolden 
en werkarme gezinnen nam de armoede zelfs significant en consistent toe. Dat houdt 
verband met de ongelijke verdeling van het werk over individuen en gezinnen, de trage 
groei van de lage lonen en de daaruit voortvloeiende druk op de sociale bescherming. 
Daardoor is het structureel onmogelijk geworden om met het bestaande instrumentarium 
en binnen redelijk budgettaire marges én hoge tewerkstellingscijfers én armoedereductie 
te combineren. COVID-19 zal de armoede bij de bevolking op actieve leeftijd verder 
doen toenemen. Tegelijk biedt de pandemie kansen om een nieuw sociaal contract te 
sluiten en decisieve stappen te zetten in de richting van een grondige modernisering van 
de naoorlogse welvaartsstaat.

(*) Deze beschouwingen bouwen verder op en synthetiseren eerder werk, zie onder meer: Cantillon, B., 
De beperkingen van de sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 35(1), pp. 3-43, 1993; 
Cantillon, B., De welvaartsstaat in de kering, Kapellen, Pelckmans, 317 p., 1999; Cantillon, B., Marx, I. 
en Van den Bosch, K., Armoede, arbeidsmarkten en sociale zekerheid in de landen van de OESO, CSB 
Berichten, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, 
1996; Cantillon, B., Elchardus, M., Pestiau, P. en Van Parijs, P., De nieuwe sociale kwestie, Antwerpen, Garant, 
2003; Atkinson, A.B., Cantillon, B., Marlier, E. en Nolan, B., Social Indicators. The EU and social inclusion, 
Oxford, Oxford University Press, 2001; Cantillon, B. en Van Mechelen, N., Armoedebestrijding en sociale 
zekerheid: barsten in een beleidsparadigma, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 55(3), pp. 347-377, 
2013; Cantillon, B., Van Mechelen, N., Frans, D. en Schuerman, N., Het glazen plafond van de actieve 
welvaartsstaat: twee decennia ongelijkheid, armoede en beleid in België, Universiteit Antwerpen, Centrum voor 
Sociaal Beleid Herman Deleeck, 2014; Cantillon, B. en Vandenbroucke, F., Reconciling Work and Poverty 
Reduction: How Successful Are European Welfare States?, Oxford, Oxford University Press, 2014; Cantillon, 
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In 2020 riepen meer dan 1.200 Vlaamse academici op tot een vernieuwd sociaal 
contract. Maar wat betekent dat: een vernieuwd sociaal contract? Waarom zou het 
naoorlogse contract nu herzien moeten worden? En wat zou de kern moeten zijn van 
een vernieuwde belofte van samenwerking?

Mijn reflecties daarover komen voort uit meer dan 40 jaar onderzoek naar armoede en 
beleid in de welvaartsstaat. In deze lange periode is er veel gezegd en geschreven over 
het concept en de meting van armoede; over de effecten van opeenvolgende crisissen; 
over de impact van werk, sociale zekerheid, fiscaliteit; over de doelmatigheid van het 
Rijnlandmodel en van andere types van welvaarstaten; over de prestaties van de Belgische 
welvaartsstaat, over de uitkomsten in wisselende gidslanden en de ondoelmatigheid 
bij de achterblijvers. Achteraf gezien, doorheen tijdelijke neerwaartse bewegingen en 
grote verschillen tussen landen, met de blik op de gemeenschappelijkheid van trage 
trendmatige veranderingen, is het algemene beeld teleurstellend. Er was, in de wereld 
van rijke welvaartsstaten, groei van inkomens, groei van werk en groei van sociale 
uitgaven. Maar de armoede werd nergens teruggedrongen. Bij kinderen, jongeren en 
bij uitbreiding bij de bevolking op actieve leeftijd is de armoede in vele landen aan 
een gestage opmars bezig. Tussen landen zijn er grote verschillen in het niveau, de 
snelheid en de periodiciteit van de stijgende armoedetrends maar overal, ook in de 
meest performante landen, lukt het al lang niet meer om iedereen mee te krijgen. Dit 
wijst op een systemische crisis van de welvaartsstaat.

De pandemie heeft geleerd hoe belangrijk de verzorgingsstaat is, voor de mensen én 
voor de economie. Maar het lijdt ook geen twijfel dat de pandemie de welvaartsstaat 
op een kritisch punt in zijn geschiedenis heeft gebracht. De verzorgingsstaat – hier en 
elders in het rijke westen – is gestoeld op de naoorlogse afspraken over groei, werk en 
herverdeling. In de gouden jaren bracht het welvaart voort, voor steeds meer mensen. 
Maar, al meerdere decennia, lukt het niet meer om iedereen te laten delen in de baten 
van de technologische vooruitgang, van de globalisering, van de emancipatie. Overal, 
in meerdere of mindere mate, lijkt het succes van het naoorlogse sociaal contract 
verworden tot een verscheurend trilemma: armoede verminderen is mogelijk maar 
kost geld en banen1. De basisafspraken die de welvaartsstaat schragen lijken niet langer 
afgestemd te zijn op de intussen grondig gewijzigde sociaal economische onderbouw 
van de samenleving. Zo bekeken is de groeiende armoede in de rijke welvaartsstaten 
een systemisch probleem, dat betekent: a) samenhangend met de basiskenmerken 
ervan en b) de inrichting van de samenleving volledig omvattend. Er zijn redenen om 
aan te nemen dat vele kwaadaardige krachten die onze tijd kenmerken, onder meer 
hier hun voedingsbodem hebben gevonden.

De pandemie zet de crisis van de welvaartsstaat op scherp. Behalve de directe 
bedreiging van besmetting, blijken ook de maatregelen om de pandemie te vertragen 
kwetsbaarheid tot gevolg te hebben gehad en die verder te hebben uitgediept. Lang 
niet elk huis bood de nodige ruimte om te werken en te studeren. Sommigen vielen uit 
de boot van de reddingsmaatregelen, voor anderen was de bescherming ontoereikend; 
werklozen en langdurig zieken verloren het perspectief op werk. Kleine bedrijven 

(1) Dit is de titel van de aankondiging van een nieuw rapport van het Nederlands Sociaal en Cultureel
Planbureau dd. 18 juni 2020.
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zullen het moeilijker hebben dan de grote, vele zijn bedreigd. Bij de werknemers 
werden degenen met lage inkomens zwaarder getroffen dan de anderen. De armoede 
zal verder toenemen zodra de reddingsboeien worden weggehaald.

Het relancebeleid zal buitengewoon veeleisend zijn. De welvaart daalt, de 
werkloosheid stijgt en de collectieve lasten bereiken een ongezien hoog peil. Een rijke 
samenleving kan veel aan, de massale overheidssteun is eenmalig en de rente laag. 
Maar de coronagerelateerde uitgaven komen bovenop de kosten van de veroudering, 
de inspanningen die nodig zijn voor de klimaattransitie en voor het uitgediepte 
armoedeprobleem. Dit dwingt tot diepe reflectie. Voorbij de waan van de dag. Voorbij 
de beoordeling van de ene of de andere beleidsmaatregel. Voorbij de analyse van 
tijdelijke successen en mislukkingen hier en elders.

Nog niet zo heel lang geleden werd gesteld dat transformatieve veranderingen – van 
het soort dat een beslissende verschuiving naar een meer gelijke samenleving met 
minder armoede teweeg zou kunnen brengen – waarschijnlijk alleen zouden volgen op 
een wereldoorlog of op een pandemie. De bestsellers van Walter Scheidel (The Great 
Leveler), Branko Milanovic (Global Inequality) en Thomas Piketty (Capital in the 
Twenty-First Century) gingen daarover, impliciet of expliciet. Het is nu nog lang niet 
duidelijk of de snelle en massieve beleidsreacties in de eerste maanden van de crisis en 
de relancemaatregelen die zullen volgen tot diepe veranderingen zullen leiden. Het zal 
in elk geval niet volstaan om weeffouten hier en daar te remediëren. De economische 
en ecologische relance zal enorme collectieve inspanningen vergen, op vele vlakken. 
We gaan jaren inspanningen moeten leveren. De welvaartsstaat zal in een nieuwe plooi 
moeten worden gelegd en de verdelingskwestie zal nu niet meer kunnen ontweken 
worden. Dat vraagt om een nieuw maatschappelijk contract: een basisafspraak over 
werk, inkomen en belastingen, een verregaand en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid en 
een correcte verdeling van de vergrijzingskost, die niet al het gewicht op de schouders 
van de jonge generaties legt.

Een sociaal contract is geen menu van concrete beleidsmaatregelen. Het definieert 
geen blauwdruk voor een gesloten toekomst, wel gemeenschappelijke doelstellingen, 
rechten, plichten en afspraken voor een toekomst die onzeker is. De lezer die hier een 
lijst van concrete maateregelen verwacht zal ontgoocheld zijn. In deze bijdrage zal 
ik enkel proberen uit te leggen waarom het armoedevraagstuk systemisch is, welke 
basiskenmerken van de naoorlogse welvaartstaat daarvoor verantwoordelijk zijn, 
waarom ik dus denk dat het naoorlogse contract moet vernieuwd worden en waarom 
de kwestie van de verdeling van lasten en baten daarin centraal moet staan. Over de 
modaliteiten daarvan is een brede conversatie nodig tussen overheden, sociale partners, 
het brede middenveld. Dit pleidooi is aan hen gericht.

 HET SOCIAAL PACT VAN 1944 EN DE DEPROLETARISERING VAN DE ARBEIDER 

De oorzaak voor het falende armoedebeleid is gelegen in de achterhaaldheid van de 
basisafspraken die de welvaartstaat schragen. Om welke basisafspraken gaat het?

Onze welvaartsstaat is gestoeld op het naoorlogse Sociaal Pact over groei, werk en 
herverdeling. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, steunde het beleid in alle 
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welvaartsstaten in de jaren na de oorlog op een drievoudige afspraak tussen werkgevers, 
vakbeweging en overheid. Ten eerste zou de vakbeweging met haar looneisen binnen 
de grenzen van de productiviteitsontwikkeling blijven, loyaal meewerken met de 
ondernemingen en zich niet bemoeien met economische ondernemingsbeslissingen. 
Ten tweede zouden de werkgevers looneisen binnen die grenzen inwilligen, zich 
inspannen voor werkgelegenheidsgroei, voor kwaliteitsvolle banen en meebetalen aan 
de ontwikkeling van de sociale zekerheid. De derde, meer impliciete afspraak was dat 
vrouwen onbetaald zouden instaan voor de zorg voor kinderen, zieken en ouderen.

Het Ontwerp van Overeenkomst van Sociale Solidariteit reikte een betrouwbaar kompas 
aan om armoede te bestrijden en de arbeider te ‘deproletariseren’. Groei, volledige 
tewerkstelling (voor mannen), hogere lonen en herverdeling (binnen de natie, middels 
sociale verzekeringen op grond van arbeid) zouden de streefdoelen worden van het 
naoorlogse beleid. Het samenwerkingsakkoord legde ook een vrij precieze methodiek 
vast: het bevatte de beginselen van het sociaal overleg en het schetste de structuur van 
de nationale sociale zekerheid, waarbij trouwens volledig werd aangesloten bij wat, 
gedeeltelijk en in verspreide orde, al voor de oorlog bestond.

De inhoudelijke betekenis van de Overeenkomst van Sociale Solidariteit voor de 
verdere evolutie van de samenleving kan moeilijk overschat worden. Zij betekende 
ten gronde een nieuwe opstelling: wederzijdse erkenning en samenwerking tussen 
arbeid en kapitaal in plaats van conflict en tegenstelling. Welvaart voor iedereen zou 
bewerkstelligd worden door arbeid, door hogere rechtstreekse en onrechtstreekse 
lonen (sociale zekerheid).

In korte tijd bracht de sociale verzorgingsstaat, hier en elders in de wereld, welvaart 
voort voor een groeiend aantal mensen: het aandeel van de lonen en wedden in het 
nationaal inkomen groeide gestaag; de sociale zekerheid kreeg vleugels, bracht sociale 
vooruitgang en stabiliseerde het economische en politieke bestel; het onderwijs 
bereikte een groeiend aantal arbeiderskinderen, de toegang tot kwalitatief hoogstaande 
gezondheidszorg werd veralgemeend.

Het Sociaal Pact was een (te) laat antwoord op de negentiende-eeuwse sociale 
kwestie die vele ‘kwaadaardige krachten’2 – sociale onrust, politieke destabilisatie, 
oorlogen – in het leven had geroepen. Het installeerde ‘goedaardige krachten’ die 
de ongelijkheid en de armoede succesvol wisten terug te dringen. De realisering van 
de droom dat kapitalistische groei en sociale herverdeling zouden leiden tot betere 
leefomstandigheden voor iedereen kwam in zicht. Een positief vliegwieleffect kwam 
tot stand: meer en beter werk leidde tot hogere inkomens voor de gezinnen en voor de 
overheid, hogere lonen voedden een betere en meer toegankelijke sociale bescherming. 
Zo werd de armoede teruggedrongen. De arbeider werd succesvol ‘gedeproletariseerd’.

(2) Deze term wordt door Branko Milanovic gebruikt in zijn boek Wereldwijde ongelijkheid. Welvaart in de
21e eeuw, 2017.
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 HOE HET SOCIAAL PACT WERD INGEHAALD DOOR DE VERANDERINGEN IN DE SOCIAAL-

ECONOMISCHE ONDERBOUW VAN DE SAMENLEVING 

Vanaf 1970, toen de verzorgingsstaat een grote mate van maturiteit had bereikt, begon 
een periode van grote economische en maatschappelijke omwentelingen. De naoorlogse 
groei vertraagde. De productie verschoof door de technologische ontwikkelingen van 
industrie naar diensten, de productieketens werden internationaler. De emancipatie 
van de vrouw kwam op kruissnelheid, gezinnen werden minder stabiel.

De naoorlogse sociale gelijkmaking vertraagde en, ergens in de jaren negentig, 
kwam ze tot stilstand. In vele rijke landen begonnen de ongelijkheden zelfs toe te 
nemen. De World Inequality Database3 suggereert een U-curve in vele Westerse 
welvaartsdemocratieën: na een periode van dalende ongelijkheden beginnen de 
verschillen in het laatste kwartaal van de vorige eeuw toe te nemen. In België en in 
sommige andere landen van het Rijnlandmodel blijven de inkomensongelijkheden 
en de armoede tot op vandaag globaal vrij stabiel. Maar ondanks economische groei, 
stijgende tewerkstelling en meer sociale overheidsuitgaven wordt er al vele decennia 
geen enkele vooruitgang meer geboekt. Meer nog: de bestaansonzekerheid van mensen 
met een lagere scholing, werklozen en eenoudergezinnen neemt toe. De kinderarmoede 
is al verschillende jaren in opmars. De egalisering van de onderwijskansen stokt. De 
kloof in de (gezonde) levensverwachting tussen hoger en lager geschoolde mensen is 
groter aan het worden.

Er zijn veel factoren die de breuk met de gouden jaren verklaren. Ik beperk me tot 
de oorzaken die tot mijn expertiseveld behoren en die ook de kern uitmaakten van 
het naoorlogse Sociaal Pact en dus van de basisafspraken die de welvaartsstaat tot op 
de dag van vandaag schragen: de omvang en de verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid, de functionele verdeling van het nationaal inkomen, de loonontwikkeling en 
de omvang en verdeling van de sociale overheidsuitgaven.

LOSKOPPELING VAN PRODUCTIVITEIT EN LONEN

Het Sociaal Pact van 1944 hield de belofte in van loonstijgingen parallel aan de 
stijging van de productiviteit. Dit vormde de kern van de afgesproken ruil waarbij 
arbeiders zich ertoe verbonden om loyaal mee te werken met de ondernemingen 
die als tegenprestatie beloofden om de winsten om te zetten in hogere lonen, betere 
arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. Sinds de tweede helft van de jaren zeventig 
vertaalt de (vertraagde) productiviteitsgroei zich echter niet langer in een evenwaardige 
groei van de gemiddelde lonen. De lonen lopen een groeiende achterstand op bij de 
evolutie van het nationale inkomen en het aandeel van het vermogen in de nationale 
rijkdom is toegenomen. Vooral de lagere lonen blijven achterop: tussen 1999 en 2018 
stegen de brutolonen in het eerste deciel van de loonverdeling met 230 EUR, van 
1.916 EUR naar 2.146 EUR (Statbel, in prijzen van 2015).

Dit steekt stokken in het raderwerk van de sociale zekerheid. Ten eerste omdat door 
de trage loongroei (en de expliciete en impliciete lastenverlagingen daarbovenop) de 

(3) De World Inequality Database is een open databank die over landen wereldwijd gegevens verzamelt
inzake inkomen en vermogen.
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sociale bijdragen niet langer volstaan om de groeiende behoeften binnen de sociale 
zekerheid (waaronder de gezondheidszorgen) te dekken. Er moet gezocht worden 
naar alternatieve wijzen van financiering: arbeid is een te smalle basis geworden van 
herverdeling. Ten tweede omdat de lagere lonen niet langer toereikend zijn om als 
enig inkomen te voorzien in de behoeften van gezinnen met kinderen. Daardoor 
zijn ook de sociale minimumuitkeringen ontoereikend geworden. Als de lage lonen 
achterblijven bij de welvaartsgroei en als deze lonen onder de armoedegrens liggen, 
geldt dat a fortiori ook voor de sociale uitkeringen die daarvan zijn afgeleid.

Zo kijkt de sociale zekerheid aan tegen een ‘glazen plafond’ van lage lonen: de 
belofte van een adequate sociale bescherming kan niet meer worden waargemaakt, 
althans niet zonder grote bijkomende inspanningen van de overheid (bijvoorbeeld 
in de vorm van werkbonussen en andere vormen van belastingkredieten). Om de 
sociale minima op te trekken tot aan de armoedegrens moet de hele bodem van de 
inkomensverdeling worden opgetild. De kost daarvan kan geraamd worden op zo’n 
4% van het bbp (in de veronderstelling van een perfecte selectiviteit en de aanvaarding 
van lage loonvallen, zie Collado, D. et al., 2020). Zonder zulke ingrijpende fiscale 
inspanningen blijft de verzorgingsstaat gevangen in een wurggreep die noopt tot steeds 
grotere restricties op werkloosheidsuitkeringen en leeflonen, restricties die nodig zijn 
om werk aantrekkelijker te maken dan een uitkeringsbestaan, om werkloosheidsvallen 
te bestrijden en om misbruiken van de uitkeringen te bestraffen. Het gevolg van 
de aanhoudende druk op de sociale bescherming is een aanhoudende stijging van 
de armoede bij langdurig werklozen, bij mensen met een lage scholing en mensen 
die onbetaald zorgen voor elkaar. Het armoedecijfer bij gezinnen met een zeer lage 
werkintensiteit bereikte volgens cijfers van Eurostat in 2019 een recordcijfer van 60% 
(in Zweden al 80%).

SCHEVE VERDELING VAN DE ARBEID

In het naoorlogse model stond volledige tewerkstelling (de toestand waarin alle 
arbeidskrachten productief worden benut) centraal, als doel én als middel van de 
verzorgingsstaat. Een toestand van volledige tewerkstelling is nodig om een leefbare 
sociale zekerheid in stand te houden: als bron van inkomstens, om de uitgaven onder 
controle te houden en om ultiem te weten of werklozen wel degelijk bereid zijn om 
te werken.

In de nasleep van de oliecrisis in de jaren zeventig nam de werkloosheid echter snel 
toe. De oude industrie kon niet overleven. Tegelijkertijd kwam er een groeiende 
groep vrouwen op de arbeidsmarkt (samen met de grote groep babyboomers). Het 
systeem van sociale zekerheid bufferde met succes de eerste gevolgen van het groeiende 
onevenwicht op de arbeidsmarkt. Men dacht toen dat het tijdelijk zou zijn, maar 
langzaam werd duidelijk dat er meer aan de hand was dan enkele voorbijgaande 
conjuncturele schokken. De postindustriële transitie en de vrouwenemancipatie 
waren op kruissnelheid gekomen. Routinematige jobs werden door de technologische 
innovaties en de globalisering weggerationaliseerd, de complexiteit van het werk werd 
groter. Laaggeschoolden kregen steeds minder kansen omdat ze verdrongen werden 
door de middengroepen en ook vanwege een verlies aan laaggekwalificeerde banen. 
Zo maakte het naoorlogse streven naar volledige tewerkstelling (voor mannen) plaats 
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voor een duale arbeidsmarkt waarin volledige tewerkstelling voor hoger geschoolden 
samengaat met een structurele ondertewerkstelling bij kortgeschoolde (mannen en 
vrouwen). Het is geweten dat België het op het vlak van tewerkstelling (in het bijzonder 
voor laaggeschoolden) niet goed doet. Het jongste rapport van de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid verwijst naar Eurostat-cijfers, volgens dewelke er drie keer zoveel 
laaggeschoolden zijn dan laaggekwalificeerde banen. De cijfers zijn beter in landen als 
Finland en Duitsland. Maar ook daar zijn er minder dan 50 laaggekwalificeerde banen 
per 100 laaggeschoolden.

Op de verandering in de economische productiewijze entte zich de emancipatie van 
de vrouw, wat de magnitude van de effecten van de dualisering van de arbeidsmarkt 
aanzienlijk zou versterken. Door homogamie – mensen met overeenkomende 
kenmerken zoals klasse en opleiding vinden elkaar vaak op de huwelijksmarkt 
– heeft de scheve verdeling van jobs ook een tweedeling doen ontstaan tussen een
groeiende groep ‘werkrijke’ gezinnen (waar iedereen aan het werk is) enerzijds en een
groep ‘werkarme’ gezinnen (waar niemand aan het werk is) anderzijds. De werkrijke
gezinnen zijn vooral beter geschoolde tweeverdieners. Werkarme gezinnen zijn
veelal laaggeschoold en alleenstaand, met of zonder kinderen. Zij kampen vaker met
gezondheidsproblemen en zijn het slachtoffer van de teloorgang van routinematige
arbeid, van verdringing, van een voor hen te veeleisende arbeidsmarkt, van te grote
zorglasten.

In de mate dat lager geschoolde, werkarmere gezinnen niet langer aansluiting vinden 
bij de maatschappelijke standaarden (voornamelijk bepaald door de middenklasse) 
gaat deze economische uitsluiting ook gepaard met een uitsluiting op sociaal, cultureel 
en in toenemende mate ook politiek gebied. Dit is wat Pierre Rosanvallon in 1992 
reeds treffend ‘la nouvelle question sociale’ heeft genoemd. Werkarmoede is een sterk 
sociaal gelaagd risico: het treft vooral mensen van wie de ouders al laaggeschoold 
waren en die zelf tot lagere sociale beroepsgroepen behoorden. Een lage werkintensiteit 
is dus geenszins een individueel risico dat toevallig samenhangt met de levensloop en 
iedereen op eenzelfde wijze treft. Dit betekent dat de scheve verdeling van werk en 
de polarisatie van jobs over huishoudens ook een verscherping inhoudt van de sociale 
verschillen binnen de samenleving: de groeiende groep ‘hardwerkende gezinnen’ 
behoort tot andere sociale lagen van de bevolking dan de groep van werkarme 
gezinnen. Zo is een nieuwe verzuiling ontstaan: de hardwerkende gezinnen behoren 
tot andere sociale groepen dan de werkarmen, ze wonen in andere wijken, gaan naar 
andere scholen, volgen andere media, luisteren naar andere muziek.

DUALISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN NIEUWE MATTHEUSEFFECTEN

De tweedeling tussen werkrijke en werkarme gezinnen zorgt ook voor een polarisering 
van sociale risico’s: de verzorgingsstaat moet in toenemende mate instaan voor sociale 
risico’s die ongelijk verdeeld zijn over de bevolking. Door het groeiend aantal werkrijke 
gezinnen zijn er nieuwe sociale risico’s ontstaan: niet alleen werkloosheid, ziekte en 
invaliditeit kunnen betaalde arbeid tijdelijk beletten, maar nu ook de zorg voor 
kinderen en familie. Vandaar de noodzaak – voor de gezinnen én voor de bedrijven 
– aan kinderopvang, allerhande zorgverloven en andere alternatieve vormen van
gezinszorg. Het zijn de beter geschoolde tweeverdieners die de typische ontvangers
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zijn van de overheidsuitgaven die daarmee gepaard gaan. Dit leidt ongewild tot nieuwe 
Mattheuseffecten en een ongelijkere verdeling van de publieke sociale uitgaven die 
daarvoor bestemd zijn.

Omgekeerd zijn de risico’s die verband houden met werkloosheid, ziekte en onbetaald 
zorgen voor elkaar geconcentreerd bij lager geschoolde, werkarme gezinnen die zich 
vaak onderaan de verdeling bevinden. Het zijn “slechte” risico’s: ze zijn geconcentreerd 
bij mensen met een geringe bijdragecapaciteit en ze gaan ook vaak gepaard met een 
verhoogd armoederisico (vanwege de cumulatie van risico’s op gezinsniveau). Slechte 
risico’s zetten ook de sociale verzekeringstechniek an sich onder druk: verzekeringen 
houden niet van risicoconcentratie, al zeker niet bij mensen met een geringe 
bijdragecapaciteit.

Zo komt het dat de sociale overheidsuitgaven minder herverdelend werden: nieuwe 
uitgaven komen meer terecht bij hogere inkomens terwijl de bescherming van de 
zwakkeren minder goed werd. De armoede reducerende capaciteit van de sociale 
zekerheid werd kleiner en de verzekeringstechniek kwam onder toenemende druk. 
In de meeste landen – en in toenemende mate ook bij ons – behoort de dekking van 
langdurige werkloosheid daarom tot de sfeer van de bijstand.

ONBETAALDE ZORGARBEID EN GROEIENDE ZORGBEHOEFTEN

De naoorlogse afspraken over zorgarbeid berustten op drie aannames: volledige 
tewerkstelling voor mannen, onbezoldigde gezinsarbeid door vrouwen, lonen als enig 
inkomen zijn voldoende om gezinnen te onderhouden.

Deze afspraken werden ingehaald door de emancipatie van de vrouw, de individualisering 
en de achterstand van de lonen. In het tweeverdienerstijdperk is één arbeidsinkomen 
ontoereikend geworden. Zelfs een modaal arbeidsinkomen is vaak te laag voor een 
behoorlijke levensstandaard. Onbetaalde zorgarbeid en mantelzorg behoren daarom 
enkel nog tot de mogelijkheden van gezinnen waar het enige arbeidsinkomen ruim 
bovenmodaal is. In de praktijk zien we echter dat vooral lager geschoolde vrouwen 
onbetaald werken. Niet-werken om te ‘zorgen voor elkaar’ is daarom nauw verbonden 
met armoedesituaties.

In onze verzorgingsstaat worden rechten en plichten gedefinieerd op grond van een 
economische benadering van arbeid: ‘de menselijke activiteit die leidt tot de productie 
van goederen en diensten die in monetaire termen worden uitgedrukt’. De emancipatie 
en de secularisering hebben echter een hele reeks activiteiten blootgelegd die van grote 
maatschappelijke waarde zijn maar waartegenover geen monetaire waarde stond. Deze 
activiteiten bleven onzichtbaar, zonder economische prijs. Dat zindert vandaag nog 
door in de onderwaardering van en bijgevolg het tekort aan verzorgend en opvoedend 
personeel en in de bestaansonzekerheid bij gezinnen die veel moeten investeren in de 
zorg voor anderen.

Zo werd de naoorlogse belofte van armoedereductie door werk en sociale 
zekerheid langzaam ingehaald door de technologie en de kenniseconomie, door de 
individualisering en de emancipatie van de vrouw, door het beleid dat zich op deze 
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transformaties entte. De basisvoorwaarden van de naoorlogse welvaartsstaat – volledige 
tewerkstelling, lonen die mee stijgen met de productiviteit en sociale verzekering als 
centrale verdelingstechniek – stroken niet langer met de nieuwe sociale, economische 
en demografische onderbouw van de samenleving. De naoorlogse aannames inzake 
volledige tewerkstelling, lonen en onbetaalde zorgarbeid zijn bijgevolg niet langer 
geldig, arbeid is een te smalle basis van herverdeling geworden en de sociale zekerheid 
kijkt aan tegen een ‘glazen plafond’. De rijke welvaartsstaat lukt er daarom steeds 
minder in om bestaanszekerheid te waarborgen voor laagverdieners, werklozen, zieken, 
invaliden en mensen die onbetaald zorg dragen voor anderen.

 WAAROM DE ACTIEVE WELVAARTSSTAAT FAALDE

De welvaartsstaat was nochtans wendbaar en paste zich ook aan. Sinds de jaren 
zeventig begeleidt hij de overgang naar een nieuwe economische productiewijze, 
accommodeert hij de ontvoogding van de vrouw en vangt hij de gevolgen op van de 
individualisering.

De vorm werd bijgestuurd en dat beïnvloedde mee de richting en de snelheid van de 
diepgaande veranderingen aan het einde van de twintigste eeuw en het begin van de 
eenentwintigste eeuw. Maar de basisbeginselen bleven grotendeels overeind.

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig, toen de postindustriële transitie en de 
vrouwenemancipatie langzaam hun voltooiing naderden, wordt de ‘Derde Weg’ 
ingegaan. Een nieuwe strategie wordt ontplooid: deze van de actieve welvaartsstaat, ook 
wel sociale investeringsstaat genoemd. De aandacht verschuift van sociale bescherming 
naar jobcreatie (door de kost van de arbeid te verlagen middels lastenverlagingen en 
subsidiëring), naar het ontsluiten van de vraag naar huishoudelijke dienstverlening 
(bij ons via de dienstencheques), naar deregulering van de arbeid (in meerdere 
of mindere mate geflankeerd door ‘flexicurity’), naar het ‘activeren’ van werklozen 
(door betere controles, meer sanctioneringen en strijd tegen werkloosheidsvallen) en 
naar het investeren in menselijk kapitaal (onderwijs, vorming en bemiddeling). De 
tewerkstelling steeg, de welvaartsstaat werd een metgezel van de emancipatie van de 
vrouw; zorg voor kinderen en ouderen werd uitgebouwd en nieuwe uitkeringen zagen 
het daglicht. In deze periode droeg de sociale zekerheid ook het groeiende gewicht van 
de ontwikkeling van nieuwe en duurdere medische technologieën.

De actieve welvaartsstaat beoogde het herstel van het naoorlogse vliegwieleffect: meer 
werk zou zorgen voor hogere inkomens – voor de gezinnen en voor de overheid – en 
zo tot minder armoede. Maar de nieuwe jobs kwamen met een prijs: ze waren scheef 
verdeeld, zorgden niet altijd voor bescherming tegen armoede en vaak stond er een 
hoge budgettaire kost tegenover (door lastenverlagingen en subsidiëring); de nieuwe 
sociale overheidsuitgaven gericht op het faciliteren van de combinatie arbeid en gezin 
kwamen meer terecht bij de werkrijke gezinnen en hogere inkomensgroepen terwijl, in 
de strijd tegen de afhankelijkheidsvallen, de bescherming van de mensen aan de rand 
van de arbeidsmarkt minder genereus werd. De werkloosheidsverzekering werd meer 
conditioneel en minder doelmatig; een groeiend aantal werklozen moest terugvallen 
op de bijstand. Bijgevolg steeg de armoede bij lager geschoolde gezinnen terwijl het 
probleem van ‘in-work-poverty’ niet werd opgelost. De sociale overheidsuitgaven 
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werden ook minder herverdelend: er was sprake van een ‘duale transformatie van de 
sociale zekerheid’ met enerzijds nieuwe en betere uitkeringen en diensten voor werkrijke 
gezinnen en een mindere bescherming voor de werkarme gezinnen anderzijds.

In de plaats van het beoogde vliegwieleffect stond de actieve welvaartsstaat voor 
een verscheurend trilemma. In de nieuwe sociaal-economische ordening van de 
samenleving lukte het niet langer om binnen redelijk budgettaire marges én hoge 
tewerkstellingscijfers én armoedereductie te combineren. Een recent rapport van 
het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau vatte dit treffend samen: “Armoede 
verminderen is mogelijk maar kost geld en banen”.4 Vertaald naar de beleidsdebatten 
in eigen land: de sociale minima optillen tot aan de Europese armoedenorm kost 
niet alleen geld maar ook banen, want het vergroot de werkloosheidsvallen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt; het selectief verhogen van de kinderbijslagen voor 
lage inkomensgezinnen zorgt hogerop in de inkomensverdeling voor lage loonvallen 
en dus voor verminderde arbeidsinzet; flexibele en deeltijdse arbeid gaat gepaard met 
ontoereikende sociale uitkeringen en (te) magere pensioenen; volwaardige banen in de 
laagproductieve sector zijn erg duur (cf. de dienstencheques)… Er kan gediscussieerd 
worden over de feitelijke impact van werkloosheids- en lage loonvallen. Duidelijk is 
wel dat het maatschappelijk moeilijk te accepteren valt dat sociale uitkeringen te dicht 
aanleunen bij inkomens uit arbeid en dat bijkomende uren werk weinig extra inkomen 
opleveren.

FIGUUR: HET VLIEGWIELEFFECT BIJ VOLLEDIGE TEWERKSTELLING

De actieve welvaartsstaat faalde niet alleen vanwege een soms eenzijdige implementatie 
ervan maar ten gronde omdat het nieuwe beleidsparadigma van de “Derde Weg” 
voortbouwde op het idee van het naoorlogse virtuoos vliegwieleffect. Omdat het niet 

(4) https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/06/18/vermindering-armoede-mogelijk-maar-kost-geld-en-
banen.
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of onvoldoende rekening hield met de nieuwe sociaal-economische onderbouw van de 
samenleving lukte het niet om arbeid en armoedebestrijding te verzoenen.

 NIEUWE TRANSFORMATIEGOLVEN, NIEUWE ONGELIJKHEDEN

We staan nu, midden in deze systemische crisis van de welvaartsstaat, voor een nieuwe 
golf van ingrijpende transformaties: de klimaatopwarming, de vergrijzing en de 
digitalisering van de economie.

DE KLIMAATTRANSITIE

Het streven naar groei als doel van het naoorlogse Sociaal Pact hield geen rekening 
met de externe milieukosten ervan. Nu, bijna een halve eeuw na de publicatie van het 
rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, is er een (bijna) wereldwijde 
consensus gegroeid over de noodzaak van snelle en ambitieuze collectieve actie om 
de klimaatopwarming af te remmen. De grote Europese, nationale en regionale 
budgetten die in de komende maanden zullen worden ingezet in het relancebeleid 
zullen een sterke klemtoon leggen op de verduurzaming en de vergroening van 
de economie en de samenleving. Dat is dringend en dat is goed, ook vanuit 
verdelingsoverwegingen. Want sommige mensen worden meer dan anderen bedreigd 
door de klimaatopwarming. Maar sommigen worden ook meer dan anderen bedreigd 
door de effecten van het beleid dat nodig is om de klimaatopwarming af te remmen. Er 
zullen grote verschuivingen zijn in de productie en dus op de arbeidsmarkt. Sommigen 
zullen daar wel bij varen. Anderen zullen hun job verliezen. De verduurzaming van de 
economie zal ook gepaard moeten gaan met gedragsveranderingen van de consument: 
hij zal daartoe moeten gestimuleerd worden. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is 
duidelijk, maar het staat ook op gespannen voet met de beginselen van verdelende 
rechtvaardigheid. Koolstofbelastingen bijvoorbeeld treffen de onderste lagen relatief 
zwaarder dan de hogere. Bij laagverdieners, leefloontrekkers, langdurig werklozen, 
zieken en personen met een beperking is er bovendien vaak onvoldoende financiële 
draagkracht om over te schakelen op meer milieuvriendelijke gedragswijzen. Daarom 
moeten milieubeleid en verdelingsbeleid hand in hand gaan: ongelijkheid en armoede 
bemoeilijken de klimaattransitie. De gele hesjes gaven daarvan reeds de eerste, niet mis 
te verstane signalen.

DE VEROUDERING

De pandemie treft ons middenin het tijdsgewricht waarin de verouderingskosten in snel 
tempo toenemen. Ze heeft bovendien de traditionele strategieën om de pensioenlast 
te financieren – afbouw van de overheidsschuld, verhogen van de productiviteit, 
optrekken van de werkzaamheidsgraad – veel wind uit de zeilen genomen. Omdat 
we, minstens op korte termijn, niet langer kunnen rekenen op de afbouw van de 
pre-coronaschuld, een verhoging van de pre-coronagroei en een verhoging van de pre-
coronawerkzaamheidsgraad om de pensioenfactuur te betalen, is de veroudering meer 
dan ooit een verdelingsprobleem geworden: de vraag hoe de prijs van de veroudering 
verdeeld moet worden tussen en binnen generaties kan niet langer worden ontweken.
Enerzijds is de ongelijkheid binnen de groep ouderen groot en leeft bijna 17% van 
de gepensioneerden onder de armoedegrens. Anderzijds is de armoede bij kinderen 
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en jongeren nu hoger dan bij de ouderen. Door de crisis zal deze intergenerationele 
ongelijkheid groter worden. In een recessie blijven de pensioenen immers op peil 
terwijl de werkgelegenheid en de lonen dalen.

Ons pensioenstelsel berust op repartitie: de actieven betalen voor de inactieven. In de 
naoorlogse economische en demografische ordening maakte de repartitie het mogelijk 
om de welvaart van de ouderen onmiddellijk te verhogen uit de productiviteitsstijging 
van de actieven. Deze afspraak moet nu worden herbekeken. Bij demografische 
en economische schokken zoals we die nu meemaken, is het zaak de verhouding 
tussen de koopkracht van de actieven en de koopkracht van gepensioneerden te 
stabiliseren. De algemene richtlijn moet zijn dat de lasten van de veroudering en 
van de economische crisis evenwichtig worden gespreid over jongeren en ouderen. 
Daarover moeten duidelijke spelregels worden afgesproken, met als leidmotief inter- 
en intragenerationele rechtvaardigheid.

DE DIGITALISERING

De coronacrisis zal tenslotte het ritme van verandering op de arbeidsmarkt versnellen. 
Zo ging het ook bij eerdere crises: de financieel-economische crises van 2008-2009 en 
2012-2013 hebben duurzame schade toegebracht, vooral aan de arbeidsmarktpositie 
van kwetsbare groepen. In vergelijking met deze recessies zijn de effecten van de 
COVID-19-pandemie op de Belgische economie ongemeen groot. En we weten dat 
vooral jongeren, midden- en kortgeschoolden, lager betaalden, arbeiders en mensen 
geboren buiten de EU, het meest getroffen werden door de lockdowns. COVID-19 
heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. Er zullen weliswaar nieuwe 
jobs ontstaan, ook voor lager geschoolden en de verdringingseffecten zullen afnemen 
door de demografische inkrimping van de beroepsbevolking. Maar het zijn de beroepen 
met de meest routinematige taken die het grootste gevaar lopen te verdwijnen. Om een 
verdere tweedeling te vermijden tussen werkrijke en werkarme gezinnen, tussen hoger 
en lager geschoolden moeten de loonkosten voor laagproductieve arbeid verder naar 
omlaag en moet er gezorgd worden voor zinvolle arbeid voor iedereen. Alle jongeren 
moeten de vaardigheden kunnen verwerven die nodig zijn in de nieuwe economie. 
En, daarbovenop, zijn grote collectieve inspanningen nodig om jobs te subsidiëren in 
de zorg, in de sociale economie en in de laagproductieve sectoren van de economie.

 CORONA, TIJD VOOR EEN VERNIEUWD SOCIAAL CONTRACT

COVID-19 heeft ons geleerd hoe dicht we bij de natuur staan en hoe kwetsbaar we 
zijn, maar ook hoe goed we zijn in het samen vinden van oplossingen. COVID-19 
heeft gewezen op het belang van collectieve actie en van spontane solidariteit. Heel 
wat sterke kenmerken van onze samenleving kwamen aan het licht: de ontwikkeling 
en productie van miljarden vaccins, de capaciteit om medische voorzieningen snel 
om te schakelen, het enorme engagement van het personeel in de zorg, de spontane 
solidariteit, de sterkte van de sociale zekerheid. Onmiddellijk werden alle hens aan 
dek geroepen om de economie te stutten en de mensen inkomenszekerheid te geven.

Anderzijds heeft het coronavirus ook veel kwetsbaarheden blootgelegd. Het virus 
wordt in verband gebracht met onze onzorgvuldige omgang met de natuur. Behalve 
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de directe bedreiging van besmetting, blijken ook de maatregelen om de epidemie 
te vertragen kwetsbaarheid tot gevolg te hebben of te vergroten. Lang niet elk huis 
bood de ruimte om te werken, te studeren, samen te leven. Sommigen zijn uit de 
boot van de reddingmaatregelen gevallen: flexiwerkers, jobstudenten, freelancers, 
kunstenaars, migranten met en zonder wettig verblijf, enz. Voor anderen waren de 
beschermingsmaatregelen ontoereikend. Werklozen verloren het perspectief op werk. 
Door karige uitkeringen raakten de reserves op. De armoede zal verder toenemen 
zodra de reddingsboeien worden weggehaald.

Voedselbanken werden zeer zichtbaar. Zij zitten al verschillende decennia in de lift, 
als kanaries in de koolmijn van de welvaartsstaat. Nieuwe gebruikers, die zich tot kort 
binnen de grenzen van onze welvaartsstaat bevonden, moeten nu aanschuiven voor 
een voedselpakket.

We zijn zo rijk geworden dat er zeer veel middelen zijn voor de consumptie van 
luxegoederen, voor reizen en dure hobby’s. Sommigen laven zich aan schaamteloze 
consumptie, anderen schuiven schaamtevol aan voor voedsel. Tijdens de eerste 
lockdown konden de 25% rijkste gezinnen meer dan 30% van hun inkomen besparen 
op ‘lockdowngevoelige uitgaven’ zoals restaurantbezoek en reizen. De 25% armste 
gezinnen hebben doorgaans geen ruimte voor zulke uitgaven.

De toekomst dient zich voor allen moeilijk aan. Het bruto binnenlands product zal 
sterk dalen en de sociale uitgaven zullen significant stijgen. Door het gecombineerde 
effect van de inkrimping van de economie en de stijging van de uitgaven zal het 
aandeel van de sociale uitgaven in het bruto binnenlands product evolueren naar een 
nooit geziene hoogte. Een rijke samenleving kan veel aan, de massale overheidssteun 
is eenmalig en de rente laag. Maar de coronagerelateerde uitgaven komen bovenop de 
kosten van de veroudering en de inspanningen die nodig zijn voor de klimaattransitie, 
de economische relance en de bestrijding van de armoede. De gezondheidscrisis zal 
ook de werkgelegenheidskansen van jongeren en mensen met een lage scholing diep 
aantasten en dus de oorzaken voor de systemische crisis van de welvaartsstaat verder 
uitdiepen. Daarom, om ervoor te zorgen dat na de crisis iedereen mee kan in de nieuwe 
sociaal-economische ordening van de samenleving, zijn nieuwe basisafspraken nodig.

 PANDEMIE, MOTOR VAN GOEDAARDIGE KRACHTEN?

Een nieuw sociaal contract is nodig, niet alleen vanuit de ethische plicht om de 
meest kwetsbaren kansen te geven, maar ook uit gedeeld belang. Samenwerken en 
collectieve actie ondernemen vanuit een gedeeld belang vormt de kern van het oude 
contractdenken. Sociale contracten hebben een horizontale en een verticale dimensie: 
zij gaan over relaties tussen mensen onderling en tussen burgers en overheden (lokaal, 
regionaal, nationaal, Europees). De pandemie heeft ons herinnerd aan de diepe 
betekenis van gedeeld belang.

ZORGEN VOOR DE REST IS EEN KWESTIE VAN EIGENBELANG

De pandemie heeft ons geattendeerd op de symbiotische relatie tussen de welvaartsstaat 
en de economie: overheid en kapitalisme hebben elkaar nodig. We hebben gezien dat 
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het risico op grote inkomensverliezen iedereen kan treffen: niemand die nog twijfelt aan 
de zin van sociale verzekeringen. De pandemie heeft getoond dat mensen die weinig 
verdienen belangrijk zijn: zij oefenen vaak ‘essentiële beroepen’ uit. De pandemie heeft 
gewezen op de waarde van het ‘zorgen voor elkaar’: het zijn de inspanningen van 
de ‘gezinsbubbels’ die zorgden voor de afremming van de besmettingen en daardoor 
voor de borging van economische activiteiten. De pandemie heeft ook het kolossale 
belang van samenwerken zichtbaar gemaakt: lokaal, regionaal, federaal, Europees. De 
kwaadaardige krachten die de pre-coronatijd kenmerkten lijken nu, in de door het 
virus bevroren samenleving, even te zijn gaan liggen. Er is echter niet veel nodig opdat 
ze terug tot leven komen, virulenter dan ooit.

Een sociaal contract is geen menu van concrete beleidsmaatregelen. Het definieert 
gemeenschappelijke doelstellingen, rechten en plichten. Maar het moet ook over meer 
gaan dan over algemene beginselen. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt 
over ruim omschreven methodieken. Het is hier niet de plaats om daarover concrete 
voorstellen te doen. Het bepalen van de inhoud van sociale contracten veronderstelt 
immers brede conversaties over alternatieve modellen. We hoeven overigens ook niets 
nieuws uit te vinden. Een werkzaam maatschappelijk contract begint niet van een 
wit blad, maar vertrekt van het bestaande, van wat onder de radar aan het groeien is 
en trekt lijnen voor de toekomst. Het Sociaal Pact van 1944 bezegelde bijvoorbeeld 
bewezen praktijken en experimenten, onder meer inzake sociale verzekeringen. Een 
Sociaal Pact mag ook geen blauwdruk zijn van een ‘gesloten toekomst’, het moet 
een dynamisch gegeven zijn dat toelaat voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe 
evenwichten in alsmaar wisselende spanningsvelden.

KANSEN GRIJPEN

De crisis heeft alvast enkele opmerkelijke zaken in gang gezet. De opsomming die volgt 
is louter illustratief, geenszins exhaustief en begint expliciet bij het Europese niveau. 
In de bovenstaande analyse heb ik onvoldoende benadrukt dat één van de redenen 
waarom welvaartsstaten niet langer succesvol zijn in de bestrijding van ongelijkheden 
en armoede en grote moeilijkheden ondervinden om snelheid te ontwikkelen in de 
klimaattransitie, verband houdt met de nationale inkapseling ervan. De naoorlogse 
sociale pacten gingen er nog van uit dat de natiestaat het niveau was waarop afspraken 
konden gemaakt worden over loonvorming, fiscaliteit en sociale bescherming. Vandaag 
kan het belang van Europese en internationale samenwerking niet overschat worden, 
met name om herverdelingsprocessen mogelijk te maken waarin niet alleen arbeid 
betrokken is. Tijdens de coronacrisis nam de Europese Commissie een trage start maar 
zij heeft in de loop van 2020 enkele indrukwekkende stappen gezet.

Via het Fonds voor rechtvaardige transitie (JTF) zet Europa niet minder dan 1,8 
biljoen EUR in voor het Green Recovery Fund. De Commissie meldde daarbij 
dat nieuwe inkomstenbronnen voorgesteld zullen worden, zoals een belasting op 
financiële transacties, een financiële bijdrage gekoppeld aan de zakelijke sector en een 
nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Dit 
gaat over samenwerking. Dit gaat over ecologisch verantwoorde groei. Dit gaat over 
herverdeling die niet louter rust op de factor arbeid. Vanuit een sterk bewustzijn van 
de gemeenschappelijkheid der doelstellingen.
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De Europese Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency 
(SURE) verstrekt financiële steun om lidstaten te helpen bij plotse stijgingen van 
de overheidsuitgaven die nodig zijn om de werkgelegenheid op peil te houden. 
SURE ondersteunt nationale socialezekerheidssystemen door een verbreding van de 
financieringsbasis. Deze Europese samenwerking is een historische primeur. SURE 
kan uitgroeien tot een Europese werkloosheidsverzekering.

Het overzicht van de Belgische COVID-19-maatregelen dat in november 2020 door 
het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
werd gepubliceerd, telt niet minder dan 109 bladzijden. De federale steunmaatregelen 
voor leefloontrekkers kunnen de voorbode zijn van finaal adequate sociale minima. 
De coronatoeslag in het Vlaamse groeipakket kan de weg effenen naar een systeem 
dat performanter is in de strijd tegen de kinderarmoede. De financiële herwaardering 
van het zorgpersoneel kan bijdragen tot het ruimer valoriseren van het ‘zorgen voor 
elkaar’ en tot betere zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving (ook in de 
gevangenissen).

Anderzijds is het ook zo – laten we dit niet vergeten – dat de beleidsmaatregelen, 
die tot doel hadden de economie te stutten, de kloof tussen een beter beschermde 
middenklasse enerzijds en een slecht beschermde onderklasse anderzijds groter 
hebben gemaakt. Door coronagerelateerde risico’s – zoals tijdelijke werkloosheid of 
corona-ouderschapsverlof – beter te beschermen dan ‘gewone’ sociale risico’s zoals 
werkloosheid of invaliditeit is de dualisering van de sociale zekerheid (waarvan hoger 
sprake) mogelijk zelfs in een hogere versnelling gebracht.

EEN NIEUW KOMPAS

‘Niemand mag achterblijven in de storm.’5 Dat moet het kompas zijn van het vernieuwde 
sociaal contract. Uit gedeeld belang. Tijdens de eerste lockdown schreef de socioloog 
Abraham De Swaan het volgende: “De economische recessie kan in de welvarende landen 
min of meer beheerst worden door overheidssteun op een ongekende schaal. Als dat lukt, 
blijft de ravage binnen de perken. En als het niet lukt, of maar voor een deel, dan vormt 
zich een reserveleger van werklozen die in hun leven niet anders dan welvaart hebben 
gekend en nu opeens tot armoede zijn vervallen. Talloze kleine ondernemers gaan failliet 
en worden gedeclasseerd tot bijstandstrekkers. Een onbedwingbaar virus van rancune grijpt 
om zich heen. De ramp die hen getroffen heeft moet toch de schuld van iets of iemand 
zijn: van de Chinezen of van een joodse miljardair of van het 5G-netwerk. Achterdocht, 
ressentiment en vreemdelingenhaat stuwen het gevoelsleven van uiterst rechts.”6

(5) Zie Erika Vlieghe in de nieuwsbrief ‘1.000x1.000’. Meer info: https://mailchi.mp/9e11bd164c88/
nieuwsbrief-1-1000x1000.
(6) https://www.groene.nl/artikel/voor-de-catastrofe.



422

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2-2020

Het falen van de verzorgingsstaat tijdens de goede jaren noopt dringend tot een nieuwe 
beleidsagenda. Over de inhoud – die dynamisch en flexibel moet zijn – is conversatie 
nodig. Hier volgen vijf voorstellen, bedoeld als opening van het gesprek:
� nieuwe zorg- en basisbanen en een meer flexibele arbeidsmarkt;
� optillen van het inkomensgebouw en versterking van de sociale minima door

verder te bewegen in de richting van een voorwaardelijk en beperkt basisinkomen;
� toepassen van de “regel van Musgrave” bij de verdeling van de pensioenlasten zodat 

de verhouding tussen de welvaart van gepensioneerden en de welvaart van actieven
gestabiliseerd wordt;

� invoeren van een CO2-belasting, waarvan een deel bestemd is voor de sociale
zekerheid;

� verlagen van de arbeidskosten door inkomens uit vermogen te betrekken in het
herverdelingsproces.

Moge de coronacrisis deze urgente conversatie inspireren.
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 INLEIDING

De laatste drie maanden van het Kroatische voorzitterschap1 waren grotendeels 
gericht op de coördinatie van de maatregelen die werden genomen in het kader van de 
COVID-19-pandemie. Om het hoofd te bieden aan de sociaaleconomische gevolgen 
van de lockdownmaatregelen stelde de Europese Commissie op 27 mei 2020 Next 
Generation EU voor, het belangrijkste onderdeel van het Europese herstelplan met een 
budget van 750 miljard EUR. Samen met het meerjarig financieel kader bedraagt het 
totale bedrag van het herstelplan 1.824 miljard EUR en zal het gericht zijn op een 
dubbele transitie: ecologisch en digitaal.2 Tegelijkertijd wordt het wetgevingsproces 
voor de tenuitvoerlegging van de Europese Green Deal voortgezet, namelijk met de 
voorstelling van de tweede pijler van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, 
de versterking van het Fonds voor een rechtvaardige transitie en de strategie “van boer 
tot bord” door de Commissie.

Afgezien van de maatregelen met betrekking tot de pandemie en de groene transitie is 
er in het tweede kwartaal van 2020 weinig noemenswaardige vooruitgang geboekt in 
het sociaal beleid, met uitzondering van het voorlopig akkoord dat in de Raad is bereikt 
over het omstreden wetgevingspakket “Mobiliteit I”. Daartegenover is de herziening 
van de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in 
een impasse geraakt. De interinstitutionele onderhandelingen zijn er immers niet in 
geslaagd de vele knelpunten te overwinnen, waaronder de voorafgaande kennisgeving 
van de lidstaten over de detachering van een werknemer. Tegelijkertijd verdween het 
initiatief inzake beloningstransparantie van de wetgevingskalender van de Europese 
Commissie, terwijl de voorzitster van de Commissie, Ursula von der Leyen, had 
toegezegd om binnen de eerste 100 dagen van haar mandaat bindende maatregelen 
voor te stellen inzake de transparantie van de beloning van mannen/vrouwen (zie 
Europees Digest - Internationaal Digest, verschenen in editie 4/2019 van het BTSZ)3. 
Deze vertraging werd scherp bekritiseerd door vakbonden en niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) die opkomen voor de rechten van vrouwen.

(1) Het Kroatische voorzitterschap liep van 1 januari tot 30 juni 2020. Het was de eerste keer dat Kroatië de 
Raad van de Europese Unie voorzat.
(2) Voor een volledig overzicht van de Europese maatregelen in reactie op de COVID-19-pandemie, zie:
Fronteddu, B. en Bouget, D., Chronologie: het antwoord van de Europese Unie op de eerste golf van de
COVID-19-pandemie-Januari-augustus 2020, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, editie 1/2020.
(3) Zie: FOD Sociale Zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, editie 4/2019.
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1. ALGEMEEN BELEID – INTERNATIONAAL

De ministers van Financiën van de eurozone zijn op 11 juni 2020 overeengekomen 
de derde steuntranche vrij te geven en de voorwaarden voor de terugbetaling van de 
Griekse overheidsschuld te versoepelen.4

Terwijl de pandemie een wijdverspreide economische recessie veroorzaakt, heeft het 
Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) op 30 maart 2020 de grote Europese 
bedrijven opgeroepen om dividenduitkeringen op te schorten en pleit het met name 
voor een hogere belasting op wat het “onverdedigbare” dividenden noemt5. Iets meer 
dan een maand later, op 11 mei, heeft de Europese Commissie de regels voor de 
herkapitalisatie van privébedrijven door de staten in de context van de pandemie 
versoepeld door er een reeks voorwaarden aan te verbinden, waaronder het verbod 
voor haar bedrijven om dividenden uit te keren.6 Verder heeft de Commissie 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement een verslag goedgekeurd 
waarin erop wordt aangedrongen de Europese begrotingsregels opgeschort te houden 
tijdens de pandemie. Tegelijkertijd wordt in het verslag opgeroepen tot het mobiliseren 
van Structuurfondsen voor de gezondheids-, onderwijs- en huisvestingssector en 
wordt voorgesteld dat bedrijven, die steun ontvangen uit hoofde van het Europees 
instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een 
noodtoestand (SURE)7, de collectieve arbeidsovereenkomsten naleven en afzien van 
het uitkeren van dividenden.8

Op 9 juni 2020 heeft het agentschap Eurofound een verslag gepubliceerd over de 
betrokkenheid van de nationale sociale partners bij de beleidsvorming van de EU, 
in het bijzonder met betrekking tot de hervormingen en beleidsmaatregelen die 
in het kader van het Europees semester worden bepleit. In het verslag wordt met 
name gewezen op grote verschillen tussen de landen op dit gebied. Terwijl de sociale 
dialoog en de raadpleging van de sociale partners een belangrijke rol spelen in het 
wetgevingsproces in België, Duitsland en Frankrijk, wordt in het verslag benadrukt 
dat er nog veel vooruitgang moet worden geboekt in lidstaten als Bulgarije, Italië en 
Kroatië.9

Op 5 mei 2020 heeft het Duitse grondwettelijk hof in Karlsruhe geoordeeld dat de 
Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire versoepelingsprogramma (quantitative 
easing) moest verantwoorden in het licht van de Europese verdragen. De ECB moet 
dus bewijzen dat zij de verdragen niet heeft geschonden, anders zal de Duitse centrale 

(4) Eurogroup statement on Greece of 11 June 2020, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/06/11/eurogroup-statement-on-greece-of-11-june-2020/.
(5) CES, Companies must suspension payouts to shareholders during coronavirus crisis, 30 maart 2020,
https://www.etuc.org/fr/node/18823.
(6) Europese Commissie IP/20/838, 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_838.
(7) PB L 159 van 20 mei 2020, pp. 1-7.
(8) Europees Parlement, 2020/0030(NLE), 2020, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?lang=nl&amp;reference=2020/0030(NLE).
(9) Eurofound, Involvement of national social partners in policy-making – 2019, 9 juni 2020, https://
www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/involvement-of-national-social-partners-in-
policymaking-2019.
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bank zich terugtrekken uit het monetaire versoepelingsprogramma.10 Op 8 mei 2020 
publiceerde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) echter een verklaring 
waarin het eraan herinnerde dat het als enige bevoegd is om te oordelen of Europese 
instellingen de verdragen schenden.11 Ook Charles Michel, de voorzitter van de Europese 
Raad, sloot zich hierbij aan in een toespraak voor het Europees Parlement op 13 mei, en 
benadrukte dat de voorrang van het Europees recht “een centrale kwestie” is.12

Wat de rechtsstaat betreft, hebben de Europese sociale partners met name de Europese 
Commissie gewaarschuwd voor een door het Poolse parlement aangenomen wettekst, 
die de autoriteiten van het land in staat stelt leden van de Nationale Raad voor de 
sociale dialoog te ontslaan tijdens de pandemie. De sociale partners wijzen op 
een belemmering van de autonomie van de sociale dialoog en vragen de Europese 
Commissie het Europees Parlement te interpelleren om de intrekking van deze tekst 
te vragen.13

Wat ten slotte het internationaal beleid betreft, zijn de leden van de G20 op 
15 april 2020 overeengekomen een moratorium van één jaar in te stellen op de 
schulden van de armste landen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn 
ondersteuningscapaciteit versterkt en de terugbetalingsvoorwaarden voor de meest 
kwetsbare landen herzien.14 Tegelijkertijd heeft Charles Michel tijdens de top van 
de Organisatie van de ACS-landen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) op 
3 juni 2020 toegezegd om verder te gaan en bij de G7, de G20 en de internationale 
instellingen te pleiten voor schuldverlichting voor deze landen.15

Dezelfde dag heeft de EU haar steun uitgesproken voor het nieuwe geschillenbesl
echtingsmechanisme van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit mechanisme is 
tijdelijk, maar zal bindend zijn en het mogelijk maken gevolg te geven aan geschillen 
die door de leden aan de Organisatie worden voorgelegd. Dit nieuwe mechanisme 
volgt op de blokkering door de Verenigde Staten van de beroepsinstantie van de 
WTO.16 Tegelijkertijd was de EU het mikpunt van kritiek in het kader van een 
bijeenkomst van de leden van de WTO op 10 en 11 juni 2020, met name van de 

(10) Voor meer informatie, zie: Capitant, D., L’arrêt de la Cour de Karlsruhe : un coup de tonnerre dans un ciel 
serein ?, notes du Cerfa n° 155, Institut français des relations internationales (Ifri), oktober 2020.
(11) HJEU, persbericht nr. 58/20, 8 mei 2020, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2020-05/cp200058nl.pdf.
(12) Europese Raad, persbericht van 13 mei 2020, https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-
releases/2020/05/13/intervention-at-the-european-parliament-on-the-video-conference-of-the-members-of-
the-european-council-of-23-april-2020/.
(13) CES, BusinessEurope, CEEP en SMEUnited, Joint message from the European social partners to the
European Commission, https://www.smeunited.eu/joint-statement-of-social-partners-on-european-social-
dialogue.
(14) G20, Virtual meeting of the G20 finance ministers and central bank governors, Riyadh, Saudi Arabia, 
15 april 2020, http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-finance-0415.html.
(15) Europese Raad, persbericht van 3 juni 2020, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/06/03/president-charles-michel-speaks-at-the-extraordinary-summit-of-the-organisation-of-
african-caribbean-and-pacific-states/.
(16) Europese Raad, persbericht van 15 april 2020, https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-
releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-
disputes/.
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kant van Rusland, China en de Verenigde Staten. Zij benadrukten dat een eventuele 
Europese koolstofbelasting aan de grenzen verenigbaar zal moeten zijn met de regels 
van de WTO. Tegelijkertijd uitte een andere groep leden van de WTO, waaronder 
Canada, India en Mexico, de vrees dat de Brexit hun toegang tot de Europese en Britse 
markt zou kunnen beperken.17 In dit verband moet erop worden gewezen dat de Britse 
parlementsleden op 18 mei 2020 hebben gestemd voor het beëindigen van het vrije 
verkeer van werknemers uit de EU vanaf 2021. Zij stemden ook voor de afschaffing 
van de specifieke rechten die aan onderdanen van de Europese Economische Ruimte 
worden verleend.18

2. EUROPEES SOCIAAL BELEID

Ter gelegenheid van de tripartiete sociale top van 22 juni 2020 hebben de 
Europese sociale partners (BusinessEurope, het EVV, het CEEP19 en SMEunited) 
een raamovereenkomst over de digitalisering ondertekend. De overeenkomst heeft 
onder meer betrekking op de noodzaak van investeringen in de ontwikkeling van 
de vaardigheden van de werknemers en op het recht om niet verbonden te zijn. De 
tenuitvoerlegging van dit akkoord moet leiden tot blijvende maatregelen waarvan de 
impact zal worden beoordeeld door de sociale partners.20

2.1. EUROPEES KADER VOOR MINIMUMLONEN

Op basis van de informatie die werd verzameld tijdens de eerste raadpleging en de 
reacties van de regeringen lanceert de Europese Commissie op 3 juni 2020 een tweede 
raadpleging bij de sociale partners (deze liep tot 4 september 2020).21 In haar mededeling 
verduidelijkt de Commissie dat de pandemie de loon- en inkomensverschillen in 
veel lidstaten heeft vergroot. Het beoogde Europese kader voor minimumlonen 
heeft tot doel een degelijk loon te creëren, met verwijzing naar het standpunt van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Raad van Europa. In haar voorstel 
roept de Commissie op tot een efficiënt systeem van collectieve onderhandelingen met 
daadwerkelijke betrokkenheid van de partners, de vaststelling en actualisering in een 
nationaal kader van het minimumloon, de afschaffing of beperking van varianten of 
afwijkingen en ten slotte de daadwerkelijke naleving van de vastgestelde regels.22

(17) OMC, Goods Council considers EU plans for carbon taxes on certain imports, 11 juni 2020, https://
www.wto.org/english/news_e/news20_e/good_11jun20_e.htm.
(18) UK Parliament, Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal Act) 2020, 18 mei 2020, 
https://www.gov.uk/government/collections/immigration-and-social-security-co-ordination-eu-withdrawal- 
bill.
(19) Europees centrum van werknemers en ondernemingen die openbare diensten verlenen.
(20) BusinessEurope, CEEP, EVV en SMEunited, European social partners framework Agreement on
Digitalisation, 22 juni 2020, https://www.etuc.org/fr/node/19184.
(21) Europese Commissie, Second phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on a
possible action addressing the challenges related to fair minimum wages, Consultation Document, Brussel,
3 juni 2020, C(2020) 3570 final {SWD(2020)105final}, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=PI_COM:C(2020)3570&from=EN.
(22) Europese Commissie, Eerlijke minimumlonen: Commissie start tweede fase raadpleging sociale
partners, Brussel, 3 juni 2020, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9
696&langId=en.
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2.2. TOEPASSING VAN DE RICHTLIJN INZAKE GEDETACHEERDE WERKNEMERS

De werkgeversorganisatie BusinessEurope heeft de Commissaris voor Werkgelegenheid 
en sociale rechten, Nicolas Schmit, om uitstel verzocht van de tenuitvoerlegging van 
de herziene richtlijn over de detachering van werknemers23, die gepland was voor 30 
juli 2020. BusinessEurope vraagt meer tijd om zich voor te bereiden in de context van 
de pandemie, en zegt dat het voor de bedrijven moeilijk zal zijn om te voldoen aan de 
nieuwe eisen die opgenomen zijn in de tekst.24 Dit verzoek is sterk bekritiseerd door 
het EVV en andere nationale en transnationale vakbondsorganisaties (Industriall en 
UNI Europa), die erop hebben gewezen dat de richtlijn in 2018 is vastgesteld en dat 
BusinessEurope niet had verduidelijkt welke aspecten van de herziening van de richtlijn 
problematisch konden zijn in de context van de pandemie.25

2.2.1. Mobiliteitspakket I

Ondanks het verzet van negen lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Malta, Polen en Roemenië) heeft de Raad op 7 april 2020 een 
voorlopig akkoord bereikt over het wetgevingspakket “Mobiliteit I”26. Daardoor 
kon de vervoerscommissie van het Europees Parlement op 8 juni de drie teksten 
van dit wetgevingspakket aannemen. Dit akkoord bevat met name het verbod 
voor vrachtwagenchauffeurs om hun rusttijden in de cabine van hun vrachtwagen 
door te brengen en de verplichting om elke acht weken terug te keren naar het 
exploitatiecentrum van de onderneming waarbij zij in dienst zijn. Het akkoord dat 
in de parlementaire commissie werd goedgekeurd, zal in plenaire vergadering worden 
besproken, waar veel amendementen worden verwacht.27

2.2.2. Resolutie over de volgende Europese strategie voor personen met een handicap

Op 18 juni 2020 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen betreffende 
de Europese strategie voor personen met een handicap voor de periode na 2020, die 
in de loop van 2021 wordt verwacht. De leden van het Europees Parlement vragen 
de Commissie met name dat de volgende Europese strategie alle bepalingen van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap omvat. Ze roepen ook 
op tot een gemeenschappelijke definitie van het begrip “handicap” binnen de EU en 
vragen om een evaluatie door de Commissie van de schendingen van de rechten van 
personen met een handicap tijdens de pandemie.28

(23) PB L 173 van 9 juli 2018, pp. 16-24.
(24) BusinessEurope, Posting of workers directive – Letter from Markus J. Beyrer to EU Commissioner
Nicolas Schmit, 14 april 2020, https://www.businesseurope.eu/publications/posting-workers-directive-
letter-markus-j-beyrer-eu-commissioner-nicolas-schmit.
(25) EFBWW, Maintaining the transposition deadline of the revised posting of workers directive, European 
Federation of Building and Woodworkers, 24 april 2020, https://www.efbww.eu/news/schmit/705-a.
(26) Euractiv, 19 februari 2020, https://www.euractiv.com/section/transport/news/nine-eu-voice-opposition- 
to-eu-mobility-package/.
(27) Europees Parlement, Wegvervoer: de vervoerscommissie keurt een belangrijke hervorming goed, op 9
juni 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-
approves-major-reform-of-road-transport-sector.
(28) Europees Parlement, 2019/2975(RSP), https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?lang=en&reference=2019/2975(RSP).
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2.2.3. Resolutie over de bescherming van grens- en seizoenarbeiders in de context van de COVID-

19-pandemie

In een resolutie van 29 juni 2020 vraagt het Europees Parlement aan de Europese 
Commissie om een studie uit te voeren naar de impact van de pandemie op de 
werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van seizoen- en grensarbeiders. Dit zou 
eventueel kunnen leiden tot een herziening van de richtlijn seizoenarbeiders (2014/36/
EU) en de richtlijn uitzendarbeid (2008/104/EG). De leden van het Europees Parlement 
roepen de voorzitterschappen van de Raad van de EU en de lidstaten ook op om snel 
overeenstemming te bereiken over de herziening van de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de sociale zekerheid ((EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009). Tot 
slot benadrukken ze dat de strategie “van boer tot bord” en de actualisering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) rekening zullen moeten houden met de 
werknemers in de landbouw, met inbegrip van seizoenarbeiders of migranten.29

3. SOCIAAL MILIEUBELEID

3.1. DE STRATEGIE “VAN BOER TOT BORD”

Op 20 mei 2020 heeft de Europese Commissie haar mededeling “van boer tot 
bord” gepubliceerd waarin zij haar strategie voor de hervorming van de Europese 
agrovoedingssector toelicht. Het is één van de hoekstenen van de Europese Green 
Deal. De strategie voorziet onder meer in een halvering van het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen en het reserveren van 25% van de landbouwgrond 
voor biologische landbouw tegen 2030. De tenuitvoerlegging van deze strategie 
moet het GLB voordeliger maken voor landbouwers die kiezen voor duurzamere 
productiemethoden. De Commissie zal zich ook buigen over de mogelijkheid om 
de etikettering van voedingsmiddelen op Europese schaal te harmoniseren met 
details over de voedingswaarden, maar ook over de milieu- en sociale impact van de 
verhandelde goederen.30

Er moet ook op gewezen worden dat het Europees Parlement zich enkele dagen eerder 
met een op 14 mei aangenomen resolutie opnieuw tegen de Europese Commissie 
heeft uitgesproken inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), glyfosaat 
en neonicotinoïden. Zo hebben de Europarlementsleden bezwaar gemaakt tegen 
de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die 
genetisch gemodificeerde soja bevatten.31

(29) Europees Parlement, 2020/2664 (RSP), https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?reference=2020/2664(RSP)&l=en.
(30) Europese Commissie, COM (2020) 381, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381.
(31) Europees Parlement, 2020/2535 (RSP), https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?lang=en&reference=2020/2535(RSP).
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3.2. HET MECHANISME VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE32

3.2.1. Kredietfaciliteit voor de overheidssector

Op 28 mei 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een 
verordening van de Raad en het Europees Parlement betreffende de kredietfaciliteit 
voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie (MRT).
Samen met het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) en de specifieke 
financieringsfaciliteit binnen InvestEU vormt deze faciliteit de derde pijler van het 
MRT. Het is een faciliteit om subsidies (voor in totaal 1,525 miljard EUR) en leningen 
(voor in totaal 10 miljard EUR) aan overheden te vergemakkelijken ter ondersteuning 
van regio’s die sterk afhankelijk zijn van koolstofintensieve economische sectoren en die 
aanzienlijke gevolgen zullen ondervinden van de ecologische transitie. Deze leningen 
en subsidies zullen worden toegekend op basis van de territoriale transitieplannen die 
de lidstaten aan de Commissie zullen voorleggen en zullen worden toegekend via de 
Europese Investeringsbank (EIB).33

3.2.2. Fonds voor een rechtvaardige transitie

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF), dat als subsidie-instrument zal 
dienen ter ondersteuning van de reconversie van regio’s met een economie met een hoge 
koolstofvoetafdruk, was het voorwerp van een voorstel van de Europese Commissie in 
januari 2020.34 Dit voorstel voorzag in een begrotingsreserve van 7,5 miljard EUR die 
uiteindelijk investeringen tot 50 miljard EUR zou moeten opleveren.35 In het kader 
van het herstelplan stelt de Commissie voor dit bedrag aanzienlijk te verhogen met een 
begrotingsreserve van 40 miljard EUR voor het JTF. Deze herziening moet door de 
Raad van de EU worden goedgekeurd in juli 2020.

3.3. WATERKWALITEIT

Op 25 mei 2020 heeft de Raad van de EU een verordening aangenomen betreffende 
“minimumeisen voor hergebruik van water”, die met name betrekking heeft op 
irrigatie in de landbouw. De tekst, die op 13 mei 2020 door het Europees Parlement 
werd aangenomen, beoogt onder meer een voldoende kwaliteit van teruggewonnen 
water voor de landbouw te garanderen, de kringloopeconomie te bevorderen en bij te 
dragen tot de aanpassing aan de klimaatverandering.36

(32) Europese Commissie, 2020, Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie: niemand mag
achterblijven, Informatieblad 14 januari 2020, Brussel, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
nl/fs_20_39.
(33) Europese Commissie, COM(2020) 453, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
ALL/?uri=CELEX%3A52020PC0453.
(34) Europese Commissie, COM(2020) 22, 2020.
(35) Europese Commissie, (COM(2020) 21, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021.
(36) PB L 177 van 5 juni 2020, pp. 32-55.
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4. HOF VAN JUSTITIE VAN DE EU

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft op 2 april 2020 
geoordeeld dat de terugbetaling van de kosten van schoolvervoer afhankelijk stellen 
van de verblijfszone in strijd is met de verordening betreffende het vrije verkeer van 
werknemers en een belemmering van het vrije verkeer vormt, aangezien een dergelijke 
maatregel een negatief effect heeft op grensarbeiders (zaak C-830/18).

Dezelfde dag heeft het HvJ-EU in de zaak C802/18 geoordeeld dat het beginsel van 
gelijke behandeling impliceert dat de lidstaten de kinderbijslag moeten betalen voor 
het kind van een echtgenoot van een grensarbeider. Het Hof benadrukt dat het begrip 
“kind van een grensarbeider” uiteraard het kind omvat dat in een ouder-kindrelatie 
tot de grensarbeider staat, maar ook het kind van de echtgenoot of partner van de 
grensarbeider, wanneer de grensarbeider deelneemt aan de opvoeding van dat kind.

In zaak C791/19 R heeft het Hof op 8 april 2020 het standpunt van de Europese 
Commissie gesteund, die opriep tot schorsing van de tuchtregeling die de Poolse 
regering ten aanzien van haar nationale rechters had ingesteld. Volgens het Hof brengt 
deze nationale wetgeving de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar.

Op 14 mei heeft het HvJ-EU geoordeeld dat door de werknemers voorziene A1-
verklaringen voor de ontvangende lidstaten niet bindend zijn ten aanzien van door het 
nationale recht opgelegde verplichtingen op andere gebieden dan de sociale zekerheid, 
zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht (zaak C17/19).

Op 25 juni 2020 heeft het HvJ-EU in het kader van de gevoegde zaken C-762/18 en 
C-37/19 geoordeeld dat in geval van onwettig ontslag van een werknemer de periode
tussen het ontslag en de re-integratie van de werknemer in zijn dienstbetrekking moet
worden beschouwd als een arbeidsperiode. De werknemer heeft dus recht op de tijdens 
deze periode verworven jaarlijks betaald verlof.

5. EUROPEES BURGERINITIATIEF

Op 15 mei 2020 registreerde de Europese Commissie een burgerinitiatief waarin wordt 
opgeroepen tot een onvoorwaardelijk inkomen in de EU. Volgens de initiatiefnemers 
zou een dergelijke maatregel verenigbaar zijn met de Europese verdragen. Het doel zou 
zijn regionale ongelijkheden te bestrijden en de economische, sociale en territoriale 
samenhang in de EU te versterken.37

(Vertaling)

(37) European Citizens’ Initiative for Unconditional Basic Income 2020-21, https://eci-ubi.eu/.
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