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' Information ' et ' formation ', ce sont là, plus que
jamais, deux mots clefs de notre époque et deux
exigences auxquelles la Revue belge de sécurité
sociale veut souscrire en publiant des articles de
haut niveau consacrés aux aspects juridiques,
économiques, sociologiques … de la protection
sociale, tout à la fois matière de connaissance et
de réflexion pour le lecteur.
Cette politique entend s’inscrire dans le cadre de
l’Union européenne. Chaque numéro comporte,
donc, une rubrique dédiée à cette fin.
La Revue paraît chaque trimestre en deux versions : l’une
française et l ’autre néerlandaise. La Revue peut être con-
sultée sur internet:
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm

'Informeren' en 'aanleren' zijn meer dan ooit
twee sleutelwoorden van onze tijd. Het Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid wil daartoe
bi jdragen door kwal i te i t svol le ar t ike len te
pub l i ce ren  over  ju r id i sche ,  economische ,
sociologische, … aspecten van de sociale
bescherming, die de lezer enig inzicht bijbrengen
en hem tevens tot nadenken kunnen aanzetten.
Deze l i jn wordt  ook doorgetrokken naar het
domein van de Europese Unie: elk nummer bevat
een vaste Europese rubriek.
Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies: de ene
in het Nederlands, de andere in het Frans. Het Tijdschrift kan
ook worden geraadpleegd op het internet: 
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm
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Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor
de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron.
De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt
of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
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Sociale zekerheid en sociale bescherming zijn nauw verbonden met het principe
van de solidariteit. Ongelijke kansen in de maatschappij spelen een grote rol in de
bestaansonzekerheid van velen. Ongelijke kansen kennen diverse oorzaken en de
gevolgen ervan laten zich op diverse terreinen voelen.
Het sociaal beleid dient oog te hebben voor deze vele factoren en op een breed ter-
rein actief te zijn.
Dit nummer belicht een aantal elementen van dit beleid en presenteert een aantal
inzichten die het beleid gericht naar sociale cohesie grondstof kunnen verschaffen.

De financiering van de gezondheidszorg vertegenwoordigt een vrij groot en stijgend
aandeel in het socialezekerheidsbudget. De vragen naar de betaalbaarheid weerklin-
ken steeds luider.
Voor gezinnen met hoge medische noden kunnen uitgaven voor gezondheidszorg
evenwel tot dramatische situaties leiden.
Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti en Carine Van de
Voorde onderzochten de verdelingseffecten van de ‘maximumfactuur’ voor de
gezinnen en simuleerden ook een beleidsscenario waarbij het bestaande systeem
van voorkeurregeling (met verhoogde tegemoetkomingen voor WIGW’s) werd afge-
schaft.
In het kader van een eventuele harmonisatie van het werknemers- en zelfstandigen-
stelsel bestudeerden de auteurs zowel de mogelijkheid van de uitbreiding van de
verzekeringsdekking voor zelfstandigen als de mogelijkheid om de kleine risico’s uit
de algemene regeling in de verplichte ziekteverzekering te halen.

Onlangs waarschuwde federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rudy Demotte nog voor de ingrijpende fysische en psychologische gevolgen van
overgewicht en de implicaties op de kosten van de gezondheidszorg en kondigde
hij maatregelen aan. Ook de Europese Unie en de WGO erkennen het probleem en
hebben reeds initiatieven op stapel gezet.
Leefstijlfactoren, waaronder in belangrijke mate voeding, oefenen een aanzienlijke
invloed uit op onze gezondheid. Christophe Matthys, Stefaan De Henauw, Lea Maes,
Wim Verbeke, Jaques Viaene en Guy De Backer onderzochten de ongelijkheden in
voedingsgedrag tussen de verschillende lagen in de bevolking. Ze komen onder meer
tot het besluit dat, om gezonde voedingsgewoonten te promoten, louter informatie-
campagnes geen invloed zullen hebben of zelfs de kloof tussen de hogere en lagere
sociale geledingen nog vergroten, als ze niet gepaard gaan met ingrepen op basis van
structurele maatregelen via bestaande kanalen zoals scholen en werkplaatsen.

De laatste jaren kwamen steeds meer jongeren terecht in het opvangnet van de
OCMW-hulpverlening.
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Koen Hermans, Anja Declercq, Tine Seynave en Frans Lammertyn peilden door mid-
del van sociobiografisch onderzoek naar de ontstaansprocessen van de bijstandsaf-
hankelijkheid bij deze jongeren.
In het federale activeringsbeleid, gericht op het onttrekken van uitkeringsgerechtig-
den uit het passief systeem van uitkeringen en het bevorderen van sociale integratie
via tewerkstelling, vormen deze jongeren een specifieke doelgroep. De auteurs eva-
lueerden deze activeringsmaatregelen en de OCMW-hulp op basis van de ervaringen
van de jongeren zelf en laten hen daarbij uitgebreid aan het woord. Duidelijk wordt
dat deze groep de integratie op de arbeidsmarkt als een levensopgave beschouwt,
maar dat de toeleiding naar een tewerkstelling geïndividualiseerd dient te zijn, multi-
dimensionaal moet aangepakt worden en eveneens gericht op andere problemati-
sche levensdomeinen.

Interpretatie van de omvang van armoede en de evaluatie van beleidseffecten terza-
ke kunnen enkel accuraat zijn als ze gebaseerd zijn op betrouwbare armoedecijfers.
De laatste tijd werd België, al naargelang van de bron, geconfronteerd met uiteenlo-
pende statistieken.
Caroline Dewilde, Katia Levecque, Karel Van den Bosch en Jan Vranken duiden in
hun bijdrage een reeks variabelen aan als mogelijke bronnen van verschil.
De berekening van de armoede aan de hand van steekproeven zal steeds fouten ver-
tonen door toevallige variaties in de dataproductie. De nauwkeurigheid van de
armoedepercentages kan cijfermatig worden weergegeven door middel van een sta-
tistische foutmarge, berekend uit de steekproefgegevens. 
De auteurs komen tot de bevinding dat ieder onderzoek een passend type van gege-
vensbank vereist. De betrouwbaarheid van de armoedecijfers zal gediend zijn door
het organiseren van grotere surveys of door het uitbouwen en koppelen van de
administratieve databanken.

David Natali vergelijkt de evolutie van de pensioensystemen in de landen van de uit-
gebreide EU. Hij stelt dat, om de recente hervormingen in Europa te begrijpen, we
niet enkel naar de huidige uitdagingen moeten kijken maar ook naar de historische
en institutionele hoofdlijnen van de pensioensystemen. Hij introduceert daarbij het
begrip hybridisatie of kruising. Bedoeld wordt het proces waarbij wezenlijk verschil-
lende systemen elkaar beïnvloeden en ook naast elkaar voorkomen.
Het hybridisatieconcept verwijst ook naar de dynamiek waarbij pensioensystemen
drastisch kunnen vernieuwd worden zonder de invloed of erfenis van de oorspron-
kelijk instellingen te verliezen. De auteur onderscheidt vier groepen pensioensyste-
men die voorkomen in Europa op het einde van de jaren 1980 en vergelijkt vervol-
gens de beleidsinnovaties van de laatste twee decennia in zowel de ‘oude’ als de
nieuwe lidstaten.

Steeds meer EU-onderdanen overschrijden de nationale grenzen voor medische
behandeling.

���
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Alhoewel gezondheidsrecht tot de nationale bevoegdheden hoort, dienen de lidsta-
ten de regelen inzake interne markt en gemeenschapsrecht te eerbiedigen. De Euro-
pese arresten Kohl en Decker hebben dit reeds duidelijk gemaakt. Toch blijven er
lacunes.
Yves Jorens belicht de meest recente arresten om een oplossing te vinden voor pro-
bleemgebieden bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, zoals voorafgaandelijke
toestemming, het recht op behandeling en wachtlijsten, de ambulante zorg tegen-
over de intramurale.
Zo kunnen lidstaten argumenteren dat een oncontroleerbaar vrij verkeer van patiën-
ten een ernstige verstoring zal veroorzaken van de planning van hun intramurale
zorg, die enerzijds rekening wil houden met de (nationale) behoeftenprognose en
anderzijds een kosten- en middelen efficiëntie nastreeft.
Omdat de markt van de gezondheidszorg niet kan gelijk geschakeld worden met de
commerciële markt, maar toch de regels van de interne markt moeten kunnen gel-
den en ondanks de schroom om de methode van de open coördinatie op de gezond-
heidszorg toe te passen, pleit de auteur er voor een gezondheidsbeleid op Europees
niveau uit te stippelen.

__________
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Overal in Europa komt de financiering van publieke systemen van ziekteverzekering
of gezondheidszorg onder druk door de sterke stijging van de uitgaven. België ont-
snapt niet aan deze evolutie. De stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg lag
bij ons zeker gedurende de voorbije jaren zelfs boven het Europese gemiddelde.
Ondanks de grote maatschappelijke populariteit van ons systeem van verplichte
ziekteverzekering, vormt het probleem van de kostenbeheersing toch steeds één
van de belangrijkste discussiepunten tijdens de regeringsonderhandelingen. Wan-
neer de stijging van de uitgaven niet kan worden afgeremd, zullen in de toekomst
ongetwijfeld fundamentele vragen over de organisatie van het systeem naar voor
worden geschoven (Schokkaert en Van de Voorde, 2003).
Eén van de mogelijke pistes tot beheersing van de uitgaven is het introduceren van
meer verantwoordelijkheid voor de individuele patiënt. Wanneer patiënten zelf een
groter deel van de kost moeten betalen, heeft dit automatisch een remmend effect
op de publieke uitgaven. Bovendien kan men verwachten dat een verhoging van de
eigen bijdragen ook leidt tot een vermindering van de vraag en zo tot een verminde-
ring van het probleem van “moral hazard”. Beschikbare studies voor België suggere-
ren nochtans dat de omvang van deze prijseffecten niet mag overdreven worden
(Cockx en Brasseur, 2003; Van de Voorde et al., 2001). Bovendien rijst onmiddellijk
de vraag naar de verdelingseffecten van een verhoging van de eigen bijdragen van
de patiënten. Leidt deze verhoging niet tot een minder rechtvaardige verdeling van
de last over rijken en armen en over zieken en niet-zieken?

(1) Dit artikel rapporteert de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in het kader van het project
SO/01/005 gefinancierd door de Diensten voor het Federaal Wetenschapsbeleid.
De berekeningen voor dit onderzoek werden uitgevoerd in een periode waarin er in BEF werd gere-
kend. Om verwarring te voorkomen verkiezen de auteurs de bedragen niet in EUR om te zetten.
Anderzijds beide munteenheden vermelden, zou de leesbaarheid van de tabellen niet ten goede
komen.
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Concreet hebben in dit verband vooral twee grote vragen de Belgische discussie
gedomineerd. Wij kunnen veronderstellen dat ze ook in de nabije toekomst relevant
zullen blijven.

In de eerste plaats is er de vraag naar de relatieve performantie van verschillende
franchisesystemen. Tijdens de jaren negentig werden de remgelden voor artsenpres-
taties gevoelig opgetrokken. De bezorgdheid om de verdelingseffecten hiervan, ver-
taalde zich in de invoering van de systemen van sociale en fiscale franchise. Deze
franchisesystemen bevatten nochtans grote gaten omdat niet alle medische uitgaven
en/of niet alle burgers ervoor in aanmerking kwamen (Diels, 1996). Gedurende de
voorbije regeerperiode werd daarom het systeem van de maximale factuur (in het
vervolg: MAF) ingevoerd. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de MAF ook in de
plaats ging komen van de bestaande systemen van verhoogde tegemoetkoming,
maar uiteindelijk werd deze stap niet gezet. De MAF bleef beperkt tot een verfijning
van de bestaande franchisesystemen. Wat is het effect geweest van de invoering van
de MAF? En zou het systeem van de MAF inderdaad verder kunnen worden gebruikt
om de voorkeurregeling af te schaffen?

In de tweede plaats flakkert op geregelde tijdstippen de discussie op over het speci-
fieke regime van de zelfstandigen, en meer bepaald over de behandeling van de klei-
ne risico’s. Steeds meer observatoren vinden dat er geen goede redenen zijn om het
onderscheid in verzekeringsdekking tussen de regeling voor zelfstandigen en de
algemene regeling te behouden. Een volledige gelijkschakeling kan vanzelfsprekend
op twee manieren gebeuren. Enerzijds zou men de verzekeringsdekking van de zelf-
standigen tot de kleine risico’s kunnen uitbreiden. Anderzijds echter zou men bin-
nen de algemene regeling de verzekeringsdekking kunnen inkrimpen door iedereen
verantwoordelijk te maken voor zijn eigen kleine risico’s. Ofschoon deze laatste
idee gedurende de laatste jaren door geen enkele politieke partij expliciet werd ver-
dedigd, is ze toch vaak op de achtergrond aanwezig wanneer er gedacht wordt over
een gedeeltelijke privatisering van het systeem van ziekteverzekering. Wij kunnen er
rustig van uitgaan dat ze opnieuw de kop zal opsteken wanneer de beleidsmakers
niet succesvol zijn in hun pogingen tot beheersing van de uitgaven. Bij de keuze tus-
sen deze twee opties staan verdelingseffecten opnieuw centraal. Zou de eerste optie
tot een vermindering van het aantal zelfstandigen met betalingsmoeilijkheden lei-
den? En zou de tweede optie inderdaad de dramatische verdelingseffecten hebben
die door sommigen worden voorspeld?

Bij de analyse van de verdelingseffecten van eigen bijdragen kunnen twee onder-
zoekslijnen worden gevolgd.

Ten eerste kan men op een gedetailleerde wijze nagaan in welke mate het beleid
heeft geleid tot problemen met de betaalbaarheid van de zorg voor sociaal zwakke
risicogroepen. Hier zijn voor België reeds goede studies voorhanden (Adriaenssen
en De Graeve, 2001; Beck, Vanroelen en Louckx, 2002). Deze benadering is uiter-
mate geschikt voor het detecteren van pijnpunten en van de acuutste proble-
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men. Ze levert echter geen globaal overzicht op en biedt daarom minder hulp bij
het oplossen van vragen naar het globale design van het franchisesysteem of naar de
optimale omvang van de verzekeringsdekking.

Ten tweede kan men ook proberen een globaal beeld van de situatie op te bouwen
met behulp van grote databestanden, zo representatief mogelijk voor de hele bevol-
king. Deze benadering is nuttig voor het beantwoorden van vragen over het globale
design van het systeem. De steekproef is echter zelden groot genoeg om gedetail-
leerde gegevens te bevatten over specifieke risicogroepen, zeker omdat de armste
groepen van de samenleving meestal ondervertegenwoordigd zijn.

Beide onderzoekslijnen zijn dus complementair en ze zijn beide noodzakelijk. Het is
dan ook te betreuren dat de tweede onderzoekslijn in het verleden in België amper
werd geëxploreerd, in de eerste plaats omwille van het gebrek aan bruikbare gege-
vens. Zelfs over het globale belang van de eigen bijdragen in de financiering van de
Belgische gezondheidszorg lopen de cijfers ver uiteen.

Om deze lacune op te vullen hebben wij geprobeerd om in het kader van een pro-
ject gefinancierd door DWTC, op basis van de budgetenquête, een zo goed mogelijk
gegevensbestand op te stellen. Over het globale project en over de concrete stap-
pen in de constructie van de gegevens wordt elders uitvoeriger gerapporteerd (De
Graeve et al., 2003). In deel 2 geven wij daarvan slechts een bondige samenvatting.
In deze tekst concentreren wij ons op enkele beleidsrelevante resultaten van deze
studie. Als vertrekpunt schetsen wij in deel 3 in grote lijnen de verdeling van de
eigen bijdragen in het huidige systeem mét maximumfactuur. Om redenen die ver-
der duidelijk zullen worden, stellen wij zelf meer vertrouwen in de resultaten van
de beleidssimulaties die in de volgende delen aan bod komen. Deel 4 bevat een ana-
lyse van de effecten van de invoering van de MAF en van de wenselijkheid om het
principe van de MAF verder uit te breiden en de voorkeurregeling voor specifieke
groepen af te schaffen. Deel 5 beschrijft de verdelingseffecten van de twee geschets-
te methodes om de algemene regeling en de regeling voor zelfstandigen te harmoni-
seren. Deel 6 geeft de besluiten weer.

&� ��������������������

Om een samenhangend beeld te krijgen over de verdelingsaspecten van de financie-
ring van de gezondheidszorg in België hebben wij een representatieve steekproef
van de bevolking nodig met informatie over de uitgaven voor gezondheidszorg en
over de gezinskenmerken die een invloed hebben op de betaalde belastingen. Er
bestaat in België geen enkel gegevensbestand met al deze informatie. Na een onder-
zoek van de beschikbare gegevens zijn wij tot de conclusie gekomen dat het voor
onze doeleinden het meest aangewezen was om te vertrekken van de huishoudbud-
getenquête (verder: HBE), zoals die opgezet wordt door het NIS. Wij maakten daar-
bij gebruik van de enquête voor 1997-1998, de recentste beschikbare op het
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ogenblik dat het project van start ging. Ook dit bestand is echter ver van volledig en
moest met informatie uit andere bronnen worden aangevuld. Dit gebeurde ofwel
door de bestaande wetgeving op de gegevens te implementeren, ofwel door de
huishoudbudgetenquête (HBE) aan andere bestanden te koppelen.

Wij geven hier een ruwe schets van de gevolgde procedure:(2)

� Door toepassing van de wettelijke regels werden de sociologische gezinnen van
de HBE gesplitst in fiscale gezinnen, een concept dat wij nodig hebben voor de toe-
passing van de fiscale franchise en de MAF. Op een gelijkaardige wijze werden ook
mutualistische gezinnen gevormd, noodzakelijk voor toepassing van de sociale fran-
chise.(3) Waar nodig werden de gezondheidszorguitgaven op gezinsniveau toege-
wezen aan de verschillende gezinsleden. Hiertoe gebruikten wij de meest gedetail-
leerde verdeelsleutels die op basis van geaggregeerde informatie konden worden
aangemaakt (en die een onderscheid maken naargelang van de sociale groep en de
soort van uitgaven).

� De HBE zegt niet of zelfstandigen al dan niet een vrije verzekering voor kleine risi-
co’s hebben genomen. Op basis van RIZIV-gegevens werd een vergelijking geschat
die de beslissing om al dan niet een vrije verzekering te nemen, verbindt met een
reeks socio-economische kenmerken van de individuele zelfstandigen. Aan de zelf-
standigen in de HBE werd dan op basis van deze vergelijking al dan niet een vrije
verzekering toegekend, op een zodanige wijze dat de geaggregeerde resultaten over-
eenkomen met de informatie die uit externe bronnen bekend is.

� Om de gedetailleerde informatie die nodig is voor de berekening van de belastin-
gen (en de fiscale franchise), aan te vullen, werden twee verschillende procedures
gevolgd. Eén aanvulling is gebaseerd op koppeling van de HBE aan fiscale records.
Een andere aanvulling is gebaseerd op terugrekening, waarbij bruto-inkomens en
belastingen berekend worden, vertrekkend van de netto-inkomens die in de HBE
gegeven worden. De resultaten van beide aanvulprocedures waren grosso modo
vergelijkbaar.(4) In deze tekst tonen wij enkel resultaten die verkregen werden met
de methode van koppeling.

� De HBE bevat gedetailleerde gegevens over de “grote” uitgaven voor één jaar en
over de “kleine” uitgaven gedurende één maand. Alhoewel deze procedure door het
NIS zelf wordt toegepast, heeft het — zeker ook voor gezondheidszorguitgaven — niet

(2) De gevolgde procedure wordt gedetailleerd beschreven in de technische nota’s van het project.
Deze technische nota’s zijn beschikbaar op de volgende websites:
http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/econover/Members/GuyPubl.htm.
en http://www.ufsia.ac.be/csb/publ_andere_nl.htm.
(3) Onder een “mutualistisch gezin” verstaan wij een gerechtigde in de ziekteverzekering met de van
hem/haar afhankelijke rechthebbenden, of, plastischer uitgedrukt, alle mensen die samen op één zie-
kenboekje voorkomen. Wanneer beide partners werken, vormen ze elk apart een mutualistisch gezin.
(4) Een uitgebreidere discussie over beide methoden kan gevonden worden in de technische nota’s.
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veel zin deze maandelijkse uitgaven gewoon met twaalf te vermenigvuldigen om
jaaruitgaven te verkrijgen. Ook hier hebben wij een verfijndere methode op basis
van koppeling gevolgd.

� Om de (vertekende) steekproef voor de populatie representatief te maken levert
het NIS steekproefgewichten op het niveau van het sociologische gezin. Voor de
weging van de aangemaakte fiscale en mutualistische gezinnen, bleken die NIS-
gewichten niet geschikt. Wij hebben met behulp van onze gegevens, gewichten
aangemaakt voor de drie verschillende gezinsniveaus.(5)

Het spreekt vanzelf dat bij elk van deze afzonderlijke stappen vraagtekens kunnen
worden geplaatst. Uiteindelijk werden de data voor een groot gedeelte geconstru-
eerd. De dataconstructie gebeurde echter op een coherente wijze en de geconstru-
eerde gegevens werden voortdurend met allerlei externe bronnen gecheckt. Vol-
gens ons zijn de resultaten zeer behoorlijk en wij hebben er een redelijk vertrouwen
in dat ons uiteindelijke bestand een behoorlijke afspiegeling is van de realiteit. Voor-
zichtigheid blijft echter geboden. Wij komen daar nog op terug.

Op basis van deze gegevens kunnen de progressiviteit en het herverdelende effect
van de globale financiering van de gezondheidszorguitgaven worden berekend (zie
Van Ourti en Van Camp, 2003). In deze tekst richten wij ons meer specifiek op de
“out-of-pocket payments” van de gezinnen voor gezondheidszorg. Wij zijn vooral
geïnteresseerd in de verdelingseffecten van de verschillende franchisesystemen en
van mogelijke wijzigingen daarin. Het referentiepunt vormt hierbij steeds het
bestaande systeem mét maximumfactuur, maar geïmplementeerd voor de gegevens
van 1997-1998.

Daartoe moesten voor elk van de 2.213 private sociologische gezinnen de betaalde
eigen bijdragen worden berekend. Deze eigen bijdragen kunnen niet als dusdanig
uit de HBE worden afgeleid. Deze enquête geeft immers de rechtstreekse uitgaven
weer zoals die door de gezinnen voor verschillende posten worden gerapporteerd.
De terugbetalingen door de mutualiteit voor uitgaven waarvoor geen derde-betaler-
regeling geldt, worden geaggregeerd en zijn niet uitgesplitst beschikbaar. Voor uit-
gaven waar er wel een derde-betalerregeling geldt (zoals bijvoorbeeld de uitgaven in
een ziekenhuis) wordt er geen onderscheid gemaakt tussen remgelden (die in aan-
merking komen voor de franchisesystemen) en de supplementen die boven op het
remgeld moeten worden betaald. Toepassing van de wettelijke remgelden (vanzelf-
sprekend gedifferentieerd voor de verschillende sociale groepen) leverde ons voor
elk gezin een schatting op van enerzijds de betaalde remgelden en anderzijds de
totale eigen bijdragen. Noteer dat in dit laatste concept ook een reeks uitgaven
werd opgenomen die niet onder de verplichte ziekteverzekering vallen, maar wel 

(5) De HBE bevat geen gegevens over zogenaamde “collectieve gezinnen” en dus ook niet over men-
sen die langdurig in ziekenhuizen of rusthuizen verblijven. Dit probleem wordt door de weging
natuurlijk niet opgelost.
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kunnen beschouwd worden als betalingen voor gezondheidszorg: denk bijvoor-
beeld aan koortsthermometers of aan geneesmiddelen die niet in het terugbetaalde
pakket opgenomen zijn.(6)

Zodra de eigen bijdragen (en vooral de remgelden) berekend waren, konden de
franchisesystemen en de MAF worden geïmplementeerd. Ook hier lag de te volgen
werkwijze voor de hand. Voor elk gezin apart werden de wettelijke regels toege-
past. Dit gebeurde op een incrementele wijze. Eerst berekenden wij de gevolgen
van de systemen van sociale en fiscale franchise, die in 1994 werden ingevoerd.

Het principe van de sociale franchise hield in dat aan mutualistische gezinnen met
specifieke kenmerken (met recht op een verhoogde tegemoetkoming of waarvan de
gerechtigde langdurig werkloos is) geen remgelden worden aangerekend boven een
limiet van 15.000 BEF. Geneesmiddelen werden in de remgeldteller niet opgenomen
en verblijfskosten in ziekenhuizen slechts gedeeltelijk. Omdat wij in onze cijfers niet
kunnen bepalen welk gedeelte van de verblijfskosten voor de sociale franchise in aan-
merking komt, zijn wij ervan uitgegaan dat de verblijfskosten volledig werden opge-
nomen in de remgeldteller. Dit leidt in onze berekeningen tot een (lichte) overschat-
ting van het aantal mensen dat van de sociale franchise kan genieten. (7)

Voor de fiscale franchise telt men de remgelden per fiscaal gezin op en vergelijkt
men het totale betaalde bedrag met een grensbedrag dat varieert met het belastbaar
netto-inkomen. Deze grensbedragen worden in tabel 1 samengevat. Wanneer de
betaalde remgelden van het gezin uitstijgen boven het grensbedrag, wordt de over-
schrijding terugbetaald.
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(6) Meer bepaald gebruiken wij alle uitgaven-items die door het NIS als “uitgaven aan gezondheids-
zorg” gedefinieerd worden, met uitzondering van de “uitgaven aan rusthuizen door derden”.
(7) Om de sensitiviteit van onze resultaten na te gaan, hebben wij ook gewerkt met de alternatieve
extreme veronderstelling waarbij de geobserveerde verblijfskosten helemaal niet in de remgeldteller
werden opgenomen. Het beeld van de verdelingseffecten werd daardoor niet gevoelig gewijzigd.
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In 2002 werden deze franchisesystemen met het principe van de maximale factuur
aangevuld. De MAF hield vooral twee belangrijke wijzigingen in. Ten eerste werden
de remgelden voor noodzakelijke geneesmiddelen (type A en B) mee in de remgeld-
teller opgenomen.(8) Ten tweede worden voor een aantal gezinnen — de lage inko-
mens en de groepen die vroeger in aanmerking kwamen voor de sociale franchise —
alle remgelden op het niveau van het sociologische (in plaats van mutualistische of
fiscale) gezin samengeteld om na te gaan of het recht op terugbetaling wordt geo-
pend. Beide wijzigingen werden door ons voor de gezinnen van de steekproef geïm-
plementeerd.

Al deze berekeningen (op het niveau van elk gezin afzonderlijk) leveren ons uitein-
delijk een globaal beeld op van de betaalde eigen bijdragen wanneer het huidige sys-
teem van de MAF toegepast wordt op de structuur van de uitgaven voor gezond-
heidszorg in 1997/1998. Dit statische beeld wordt geschetst in deel 3. Voor de
beleidsmaker is echter een dynamischere vraagstelling relevanter: op welke wijze
verandert dit globale beeld wanneer specifieke wijzigingen in het beleid worden
doorgevoerd? Of: wat is de impact van concrete beleidsmaatregelen? Om deze vraag
te beantwoorden hebben wij gebruik gemaakt van de methode van microsimulatie.
Nadat wij de beleidswijziging concreet hebben gedefinieerd, passen wij ze vervol-
gens toe op het basismateriaal van elk van de 2.213 gezinnen. De resultaten van
deze oefening kunnen dan direct met de referentieoplossing worden vergeleken.
Dit gebeurt in de delen 4 en 5.

Simulaties van beleidswijzigingen zijn niet alleen relevanter vanuit het beleidsstand-
punt. Zij hebben ook methodologische voordelen. Wanneer wij twee beleidsmaatre-
gelen met elkaar vergelijken, passen wij ze immers toe op dezelfde basisgegevens.
De kenmerken van de gezinnen worden dus als het ware constant gehouden. Wan-
neer de verdeling van die gezinskenmerken in de geconstrueerde steekproef niet
perfect overeenkomt met de realiteit (en dat is ongetwijfeld het geval), dan zal de
daaruit volgende vertekening zwaarder doorwegen bij een directe beschrijving van
één gegeven toestand dan bij een analyse van de effecten van beleidsmaatregelen
waarbij steeds met een constant gehouden referentietoestand wordt vergeleken.

Dat belet niet dat voor de juiste interpretatie van onze resultaten rekening moet
worden gehouden met de beperkingen — of de specifieke keuzes — in onze analyse:

� Alle beleidsmaatregelen werden gesimuleerd op een steekproef voor 1997/1998.
Ze zijn slechts relevant voor de analyse van de huidige situatie wanneer er zich
sindsdien geen al te grote wijzigingen hebben voorgedaan in de sociale structuren
of in het niveau en de samenstelling van de uitgaven voor gezondheidszorg.

(8) Vanaf 1 januari 2003 werden ook de geneesmiddelen van type C mee opgenomen. Deze verdere
uitbreiding werd in onze berekeningen nog niet verwerkt.
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� Wij gaan er in de simulaties van uit dat de gezondheidszorguitgaven zelf niet ver-
anderen wanneer de structuur van de terugbetalingen wordt gewijzigd. Zoals reeds
gezegd, worden eigen bijdragen nochtans vaak ingevoerd precies om het gedrag te
beïnvloeden. Hoewel het beschikbare empirische materiaal suggereert dat de effec-
ten van de prijswijzigingen op de medische uitgaven niet moeten overdreven wor-
den (Cockx en Brasseur, 2003; Van de Voorde et al., 2001), kan toch aangenomen
worden dat deze effecten sterker zullen zijn in sommige van onze scenario’s met
zeer ingrijpende wijzigingen.

� Alle berekeningen slaan enkel op de “out-of-pocket”-uitgaven van de gezinnen. De
financiering van de ziekteverzekering via sociale bijdragen en belastingen wordt verwaar-
loosd. Ook de betaalde premies in vrije en aanvullende verzekeringen werden niet in
onze analyse verwerkt.(9) Het verwaarlozen van de financieringszijde vormt vanzelfspre-
kend een beperking. Wij komen daar nog op terug. Ze heeft echter het voordeel dat de
resultaten op een ondubbelzinnige wijze kunnen worden geïnterpreteerd.

8� �����������������������������������#���	

In dit deel schetsen wij op welke wijze de eigen bijdragen thans — in het systeem na
invoering van de MAF — over de gezinnen verdeeld zijn. Rekening houdend met het
voorbehoud dat wij zelf in verband met de dataconstructie gemaakt hebben, kun-
nen deze resultaten gezien worden als een startpunt in het licht waarvan de ver-
schillende beleidsscenario’s in de volgende delen beter kunnen worden geïnterpre-
teerd. Omdat er tot nu toe voor België geen meer betrouwbare informatie voorhan-
den is, is het toch wellicht nuttig er iets gedetailleerder op in te gaan. Maar voor-
zichtigheid is geboden.

Volgens onze berekeningen (Van Ourti en Van Camp, 2003) financieren de eigen
bijdragen iets meer dan 15% van de uitgaven voor gezondheidszorg. Zoals in andere
landen vormen deze “out-of-pocket”-betalingen ook in België een regressief element
in de financieringsmix in de zin dat zij voor de rijkere gezinnen een relatief kleiner
deel van hun inkomen uitmaken. Overigens blijkt uit een vergelijking van de budget-
enquêtes van 1978-1979, 1987-1988 en 1997-1998 dat de gezinnen gemiddeld een
steeds groter deel van hun budget aan directe betalingen voor gezondheidszorg
moeten besteden (Van Ourti et al., 2003): van ongeveer 2% in de eerste periode tot
meer dan 3% in de laatste.

(9) De HBE bevat wat informatie over premies en terugbetalingen in de aanvullende verzekeringen. Die
informatie lijkt echter veel minder betrouwbaar dan die over de medische uitgaven. Wij hebben alle
berekeningen die in deze paper worden beschreven, overgedaan met de aanvullende verzekeringen
opgenomen in het concept “eigen bijdragen”. Onze resultaten bleven daarbij nagenoeg ongewijzigd.

��;

SCHOKKAERT-NED.qxd  11/08/04  12:48  Pagina 228



2%4)2�2�%	"��-��5����)5��-)�)	/6�7�.�-,��)5(�.%5�,���)(�5�$)+,-%(�5�.//-�(�0/5,*�),�0/-(�)5�$��()�

De verdeling van de eigen bijdragen wordt gedetailleerder voorgesteld in tabel 2 en
tabel 3. Tabel 2 geeft de decielverdeling van de absolute bedragen: dat betekent dat
de eigen betalingen van alle gezinnen gerangschikt worden van klein naar groot en
dat de steekproef daarna in tien gelijke delen wordt verdeeld. Gemiddeld betaalden
de Belgische gezinnen per jaar meer dan 25.000 BEF aan eigen bijdragen voor
gezondheidszorg.(10) De verdeling ervan is echter zeer ongelijk. De eerste kolom
van tabel 2 toont dat het laagste deciel (de 10% van de gezinnen met de laagste
eigen bijdragen) gemiddeld ongeveer 3.600 BEF moest besteden, terwijl dit voor het
tiende deciel (de 10% van de gezinnen met de hoogste eigen bijdragen) oploopt tot
gemiddeld meer dan 78.000 BEF. De kenmerken van die decielen worden verder
gegeven in de volgende kolommen.(11) Hogere eigen bijdragen worden betaald
door grotere gezinnen met een gemiddeld hoger inkomen en een hoger scholingsni-
veau van het gezinshoofd.

Vanuit welvaartsstandpunt zijn deze absolute bedragen wellicht niet zo relevant.
Interessanter is het ons te richten op de budgetaandelen, d.w.z. de eigen bijdragen
als percentage van het gezinsinkomen. De informatie daarover wordt samengevat in
tabel 3, die op een gelijkaardige wijze is geconstrueerd als tabel 2. Wij constateren
dat het aandeel van de eigen bijdragen in het gezinsbudget gemiddeld iets meer dan
3% bedraagt. Ook hier is er echter een grote spreiding. Naarmate het gezinsinkomen
daalt en de leeftijd van het gezinshoofd stijgt, stijgt ook het aandeel van de uitgaven
voor gezondheidszorg. Vlaamse gezinnen zijn sterker vertegenwoordigd in het laag-
ste deciel, Waalse gezinnen in het hoogste.

�����&� ,�	)��.�-,��)5(��)(�5�$)+,-%(�5�?�%$�/��"��$�,-%(�5

�(+$' �$7,(5 �$**- �(%*(' �$$3*.97 : : : �.;'-0(
$.5$% 5$6.%)� 5$6.%)� ,$3$,$%� 5$6.%%$% 5$6.%%$% 5$6.%%$% ,$3$,$%�

+.97,(5$% .%/-0$% '$7$% *.$;$,� <.*��� <.*��� <.*��� *.$;$,�
)--% )--%

� ��>�� 8;����� ���� �8��� 3�8; 3��> 3��� ��88
� ��3�> ������� ���3 8���> 3�8� 3��8 3��� ���;
� �3�;�8 �3����� ���8 8��;� 3�>� 3��� 3�3� ����
� ���88� ;���88� ��8� 8��>> 3�8� 3��8 3��3 ���3
8 �;���� ��3������ ��>8 8��83 3�>3 3��� 3�3� ��8�
> ����8� �;3��;� ��8� 8���� 3�8> 3��3 3��� ��>8
� �>���� ������3�3 ���� 8���� 3�8� 3��� 3��� ��3�
; ����83 ���8>��;� ���8 8��>� 3�8> 3��� 3��� ��;�
� �����3 ��������� ��;> 8��3� 3�88 3��� 3��� ���3
�3 �;�3�> ������;8; ���3 8��;3 3�8> 3��� 3�3� ���>

"��  ! �8�>�� ��33����� ���3 8��>; 3�8> 3��� 3��� ���8

(10) Voor de interpretatie van dit absolute bedrag moet men zich wel realiseren dat wij vertrokken
zijn van de HBE van 1997-1998 en dat de absolute bedragen dus zeker verschillen van de huidige situ-
atie. Hetzelfde voorbehoud moet worden aangebracht bij alle absolute bedragen die verder in deze
paper nog worden vermeld.
(11) De afkortingen van de variabelen worden toegelicht in de bijlage.
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De maatschappelijke onrust concentreert zich minder op deze globale verdelingsas-
pecten en meer op die gezinnen die omwille van ziekte een overdreven groot aan-
deel van hun budget aan gezondheidszorguitgaven moeten besteden. Dat betekent
dat de aandacht in de eerste plaats gaat naar de hoogste decielen in Tabel 3. Hierbij
rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag: wat is een “overdreven” aandeel in het budget?
Wij ontwijken deze moeilijke vraag en nemen voor de gemakkelijkheid twee drem-
pelwaarden: 5% en 10%.(12)

In de tweede kolom van tabel 4 geven wij de kenmerken van de gezinnen waarvoor
de eigen bijdragen in het huidige systeem meer dan 5% van hun budget uitma-
ken.(13) Dit kan volgens ons geïnterpreteerd worden als een relatief zware belasting
van het budget. De eerste rij geeft het aandeel van deze gezinnen in de bevolking.
Het blijkt dat iets meer dan 16% van de gezinnen meer dan 5% van zijn budget aan
eigen bijdragen moet besteden. De kenmerken van die gezinnen worden verder in
de kolom samengevat. Ter vergelijking geven wij in de eerste kolom de gemiddelde
waarden van diezelfde kenmerken voor de globale steekproef. Op die wijze wordt

(12) Een grondiger discussie van deze benadering — inclusief een beschrijving van enkele meer geso-
fistikeerde maatstaven — kan gevonden worden in Wagstaff en Van Doorslaer (2003). Zo zou men bv.
kunnen nagaan welk percentage van de bevolking omwille van de eigen bijdragen voor gezondheids-
zorg onder de armoedegrens wordt getrokken. Wij hebben deze idee niet verder uitgewerkt.
(13) In de bijlage geven wij een verklaring voor de afkortingen die in de kolom Label gebruikt wor-
den. Noteer het belangrijke verschil in interpretatie tussen de percentages in de eerste rij, die weer-
geven welk percentage van alle gezinnen meer dan 5% van hun budget uitgeeft in de verschillende
beleidsscenario’s, en de percentages in de andere rijen, die weergeven hoe vaak een gezinskarakte-
ristiek voorkomt binnen de specifieke groep van gezinnen met bijdragen van meer dan 5%. Een ana-
loge opmerking geldt voor tabel 5.
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onmiddellijk duidelijk waarin de >5%-groep van de rest van de bevolking verschilt.
Het is niet echt verrassend om te constateren dat het hier vooral gaat om mensen
die genieten van een vervangingsinkomen, die gemiddeld ouder zijn dan de globale
bevolking en lager geschoold zijn. Zij leven in relatief kleine huishoudens. Gepen-
sioneerden vormen een grote groep. Er blijken geen sterke regionale verschillen
aanwezig.
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Tabel 5 geeft gelijkaardige resultaten voor de drempelwaarde van 10%. Vanaf deze
waarde komt men ongetwijfeld in de sfeer waar de omvang van de eigen bijdragen
als problematisch kan worden aangezien. Op het eerste gezicht gaat het hier om een
kleine groep mensen (2,2%), maar men moet zich wel realiseren dat die 2,2% staat
voor iets meer dan 90.000 gezinnen.(14) De kenmerken van die probleemgroep zijn
opvallend. Ze bestaat voor een nog groter gedeelte uit oudere mensen met een ver-
vangingsinkomen. Bovendien is er nu een veel grotere concentratie in Wallonië, iets

(14) Onze steekproef stelt een populatie voor van 4.178.681 sociologische gezinnen.
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wat in het licht van de armoedestatistieken geen verbazing kan wekken. Ten slotte
valt op dat zelfstandigen relatief oververtegenwoordigd zijn: dit hangt wellicht
samen met het niet-verzekerd zijn tegen kleine risico’s. Daarop gaan wij in deel 5
dieper in. Laat ons nu reeds voorzichtig als besluit formuleren dat er, ondanks de
MAF, nog steeds een niet-verwaarloosbaar aantal gezinnen geconfronteerd wordt
met zeer forse eigen bijdragen. Wij zullen deze groep verder in onze analyses niet
uit het oog verliezen. Toch moeten hier nog meer dan elders onze resultaten voor-
zichtig worden geïnterpreteerd omdat ze gebaseerd zijn op een gering aantal obser-
vaties in de steekproef.
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In het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw werden om besparingsre-
denen de remgelden voor artsenconsultaties sterk opgetrokken. Omwille van de
bekommernis om de verdelingseffecten van deze maatregel, werden tegelijkertijd
de sociale en fiscale franchise ingevoerd, die in deel 2 beschreven werden. Om de
onvolkomenheden van deze franchisesystemen op te vangen lanceerde de vorige
regering het principe van de maximumfactuur. Wij hebben reeds vermeld dat deze
vooral twee belangrijke maatregelen bevatte: een uitbreiding van het aantal verstrek-
kingen dat in de remgeldteller werd opgenomen en een (gedeeltelijke) overschake-
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ling op het concept van het sociologische gezin. In deel 4.1. proberen wij de effec-
ten van de MAF in te schatten.

Op zichzelf is het principe van de MAF eenvoudig en aantrekkelijk: geen enkel gezin
mag meer betalen dan een maximumbedrag aan remgelden, waarbij dat maximumbe-
drag varieert met het inkomen van het gezin. Op het eerste gezicht blijft er in een sys-
teem met MAF geen enkele reden over om nog verder te differentiëren tussen gezin-
nen met hetzelfde inkomen, enkel op basis van het feit dat ze tot een verschillende
sociale groep behoren. Verder redenerend in die logica, zou het bestaande systeem
van voorkeurregeling, d.w.z. van verhoogde tegemoetkomingen voor WIGW’s met
een laag inkomen en enkele andere zeer kwetsbare socio-economische groepen, dan
beter worden afgeschaft. Wanneer de betreffende gezinnen boven de maximumdrem-
pel uitkomen, zouden ze immers zoals iedereen van de MAF kunnen genieten. Wan-
neer ze niet boven de maximumdrempel uitkomen, lijkt er geen reden om hun een
voorkeurbehandeling te geven in vergelijking met andere gezinnen met een even laag
inkomen. De regering heeft deze logica niet gevolgd en het systeem van de verhoog-
de tegemoetkoming niet afgeschaft. De invoering van de MAF werd daardoor niet de
revolutionaire omwenteling waarvoor ze soms moest doorgaan. In deel 4.2. onderzoe-
ken wij of dit een verdedigbare optie is geweest dan wel of in de toekomst werk moet
worden gemaakt van een verdere harmonisering van het systeem.

=��� ����������������������	�
�	�	������C
Om het effect van de MAF te berekenen hebben wij voor alle gezinnen in de steek-
proef gesimuleerd wat hun eigen bijdrage zou geweest zijn in de situatie vóór invoe-
ring van de MAF, maar rekening houdend met de sociale en fiscale franchise. Bij de
bespreking van de resultaten concentreren wij ons niet zozeer op de globale verde-
ling van de bijdragen vóór de MAF, maar wel op de wijzigingen in de verdeling,
d.w.z. op de impact van de MAF zelf.

Vermits wij de financieringszijde buiten beschouwing laten in onze simulatie-oefe-
ningen is er vanzelfsprekend niemand op achteruit gegaan door de invoering van de
MAF. De tweede kolom van Tabel 6 schetst een portret van de winnaars.(15) Dank-
zij de introductie van de MAF betaalt bijna 10% van de gezinnen een kleiner bedrag
aan eigen bijdragen. In absolute termen uitgedrukt gaat het om iets meer dan
400.000 gezinnen. De gemiddelde vermindering in eigen bijdragen bedraagt voor
deze mensen 5.500 BEF, met een uitschieter tot bijna 40.000 BEF.

Het profiel van die winnaars kan afgeleid worden door de vergelijking van hun ken-
merken in de tweede kolom van tabel 6 met de gemiddelde gegevens voor die zelf-
de kenmerken in de globale steekproef (eerste kolom). Mensen met een vervan-
gingsinkomen en vooral ouderen zijn oververtegenwoordigd bij de winnaars.

(15) Tabel 6 bevat drie extra gegevens in vergelijking met de gegevens in tabel 4 en tabel 5. In de
tweede lijn van tabel 6 wordt de gemiddelde winst in BEF gegeven, in de derde lijn staat het gemid-
delde van winst uitgedrukt als een percentage van het gezinsinkomen en in de vierde lijn het absolu-
te verschil tussen de grootste en de kleinste winst.
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Gezien de verdeling van de medische uitgaven is dit niet verrassend. De winnaars
hebben gemiddeld genomen een lager inkomen en ze zijn sterker in Wallonië
geconcentreerd. Het opvallendste resultaat is wellicht dat relatief veel grotere gezin-
nen bij de winnaars horen. Dit hangt ongetwijfeld samen met de overschakeling van
mutualistische naar sociologische gezinnen. Over het algemeen lijkt het in elk geval
zo te zijn dat de invoering van de MAF inderdaad gunstige gevolgen heeft gehad
voor relatief zwakke groepen in de samenleving.

De eerste bedoeling van de franchisesystemen is echter het vermijden van voor de
gezinnen catastrofale uitgaven. Daarvoor keren wij terug naar tabel 4 en tabel 5,
waar in de derde kolom de situatie vóór invoering van de MAF wordt geschetst. Nut-
tige informatie wordt nu verkregen door een vergelijking met de kenmerken van de
totale steekproef in de eerste kolom en vooral met de cijfers in de tweede kolom,
die slaan op de huidige situatie. Door de MAF is 0,6% van de populatie (ongeveer
25.000 gezinnen) beneden de >5%-grens voor de eigen bijdragen geraakt. Dit kan
een relatief klein aandeel lijken, maar het effect ervan mag toch niet worden onder-
schat. Deze positieve indruk wordt versterkt door het resultaat in tabel 5, waaruit
blijkt dat de MAF er ook in is geslaagd ongeveer eenzelfde aantal gezinnen beneden
de >10%-grens te brengen.
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Tabel 4 (met de >5%-bijdragen) toont weinig frappante verschillen in de situatie
voor en na de MAF. Ook in tabel 5 (>10%) zijn de verschillen niet zeer uitgesproken,
maar omwille van het intrinsieke belang van deze groep gaan wij er toch iets dieper
op in. De MAF blijkt vooral gezinnen met een arbeidsinkomen uit de moeilijkheden
te hebben gehaald, waardoor het aandeel van zelfstandigen in de probleemgroep is
gestegen. De kleine risico’s zijn daaraan weer niet vreemd. Ondanks het feit dat er
meer winnaars waren in Wallonië (tabel 6), heeft de MAF in de staart van de verde-
ling toch meer uitgesproken gunstige effecten gehad in Vlaanderen. Opvallend is
ook dat na de invoering van de MAF de gezinnen met zeer grote eigen bijdragen
gemiddeld genomen een hoger inkomen hebben dan daarvoor. Onze resultaten sug-
gereren ook hier dat de MAF inderdaad sterk gericht is geweest op de laagste inko-
mensgroepen.

=�&� ���������������������������������#���	������������������������C

Wanneer wij als voorlopig besluit aanvaarden dat de MAF alles bij elkaar genomen
er relatief goed in geslaagd is om de zwakste groepen in onze samenleving te berei-
ken, dringt de principiële vraag die wij hebben gesteld zich nog nadrukkelijker op.
Zou het vanuit verdelingsoogpunt niet wenselijk zijn om de MAF verder uit te brei-
den en het systeem van verhoogde tegemoetkoming af te schaffen? Om een beter
inzicht in deze vraag te krijgen hebben wij het volgende beleidsscenario gesimu-
leerd. In de eerste plaats werd de verhoogde tegemoetkoming afgeschaft. Dit leidt
vanzelfsprekend tot een vermindering van de overheidsuitgaven in de verplichte
ziekteverzekering, vermits een groter gedeelte van de kosten door de verzekerden
zelf gedragen wordt. Deze vrijkomende middelen werden gebruikt om het franchise-
systeem volledig op het niveau van het sociologische gezin toe te passen en om de
remgeldbarema’s in het systeem van de MAF te verminderen — waardoor een groter
aantal gezinnen voor terugbetaling in aanmerking komt. De nieuwe remgeldbare-
ma’s (gegeven in tabel 7) liggen 25% lager dan die in de simulatie van het huidige
systeem (tabel 1). Deze 25% werd zo gekozen dat de hele hervormingsoperatie kan
worden doorgevoerd zonder een budgettaire meerkost te veroorzaken.
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De voorspelde gevolgen van deze beleidswijziging kunnen opnieuw afgelezen wor-
den in tabel 4 tot en met tabel 6. Natuurlijk vinden wij nu in tabel 6 zowel winnaars
als verliezers: ongeveer 15% winnaars, iets minder dan 19% verliezers. Gemiddeld
genomen gaat het om relatief kleine bedragen. Het gemiddelde verlies bedraagt iets
meer dan 3.000 BEF, het maximale verlies is niet groter dan 8.500 BEF. Dit is niet te
verwonderen: voor de verliezers blijft de omvang van het verlies immers noodzake-
lijkerwijze beperkt tot de drempelwaarde van de MAF. Voor de winnaars gaat het
gemiddeld om iets grotere bedragen, met een maximum van meer dan 24.000 BEF.

Het profiel van winnaars en verliezers ligt in de lijn van wat kon verwacht worden.
De verliezers zijn duidelijk omschreven: dat zijn degenen die het recht op een ver-
hoogde tegemoetkoming verliezen, terwijl ze tegelijkertijd een totaal bedrag aan
remgelden betalen dat beneden de (verlaagde) barema’s van de MAF blijft. Het gaat
vooral om kleine gezinnen met een laag inkomen, een ouder en lager geschoold
gezinshoofd en een belangrijke component vervangingsinkomen. De winnaars vor-
men een heterogene groep van gezinnen die in het huidige systeem niet in aanmer-
king komen voor de MAF maar door de verlaging van de barema’s en de verruiming
van het gezinsconcept wél aan de voorwaarden voldoen. Het gaat gemiddeld om
relatief grote gezinnen. Hun inkomen (al dan niet gecorrigeerd voor gezinsgrootte)
is iets kleiner dan het gemiddelde in de globale steekproef maar duidelijk groter dan
dat van de verliezers. Brussel is bij de winnaars oververtegenwoordigd.

Op zichzelf zeggen deze resultaten niet veel. De uitbreiding van de MAF zou in de
eerste plaats als bedoeling hebben om het aantal gezinnen te verminderen voor wie
de uitgaven aan gezondheidszorg een belangrijke belasting van hun budget beteke-
nen. In dit opzicht zijn de resultaten eerder verrassend en ontgoochelend. Tabel 4
toont dat de groep met eigen bijdragen van meer dan 5% van het inkomen slechts
licht afneemt. In vergelijking met het huidige systeem verdwijnen vooral relatief
jonge, grote gezinnen met een arbeidsinkomen uit de probleemgroep maar het
effect blijft eerder klein. Het aantal échte probleemgevallen met uitgaven groter dan
10% van het budget stijgt zelfs: van 2,2% tot 2,3% (tabel 5). Deze stijging is welis-
waar zeer klein maar ze staat wel in schril contrast met de daling die wij hadden ver-
hoopt. Zij kan enkel verklaard worden doordat een gedeelte van de huidige WIGW’s
met voorkeurregeling (voor wie het totale bedrag aan remgelden ook na de
afschaffing van de voorkeurregeling lager is dan de remgeldteller van de MAF)
boven op die remgelden nog andere uitgaven voor gezondheidszorg hebben die niet
in de remgeldteller worden opgenomen. Die groep lijkt overigens vooral in Vlaande-
ren vertegenwoordigd te zijn.

Globaal is het beeld van de herverdelingsaspecten bij dit beleidsscenario niet zeer
duidelijk. De afschaffing van de verhoogde tegemoetkomingen lijkt zeker niet auto-
matisch tot een transparantere en efficiëntere herverdeling te leiden. Bovendien
moet de hele discussie wellicht ook in een breder kader worden gezien. In een opti-
maal terugbetalingssysteem moeten twee soorten van effecten tegenover elkaar
afgewogen worden (Lipscyz en Marchand, 1999). Enerzijds hebben franchisesyste-
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men het voordeel dat ze de last van eigen bijdragen voor de gezinnen met zieken
verminderen. Anderzijds hebben ze ook tot gevolg dat het remmend effect van de
remgelden boven de drempel volledig verdwijnt, waardoor er mogelijk een pro-
bleem van overconsumptie ontstaat. Dit moral hazard-effect zal groter zijn naarmate
de prijselasticiteit van de vraag naar gezondheidszorg groter wordt. Deze prijselasti-
citeit is zeer waarschijnlijk echter niet dezelfde voor alle sociale groepen. In de lijn
van resultaten in andere landen (Manning et al., 1987) werd ook voor België gevon-
den dat de WIGW’s een lagere prijselasticiteit hebben dan de andere sociale groe-
pen (Van de Voorde et al., 2001). Dat betekent dus dat het moral hazard-effect van
verhoogde tegemoetkomingen kleiner is wanneer die gericht worden op deze speci-
fieke risicogroepen. Deze effecten werden in onze simulaties natuurlijk niet meege-
nomen — maar zij vormen wel een bijkomend argument voor de stelling dat het
afschaffen van de voorkeurregeling (en de vervanging door de MAF) met enige voor-
zichtigheid moet bekeken worden. Er is zeker meer theoretisch en empirisch onder-
zoek nodig om een beter inzicht op te bouwen in de relatieve voor- en nadelen van
al dan niet sociaal gedifferentieerde terugbetalingssystemen.

@�� �����������������������������������������������������������

De problematiek van de eigen bijdragen brengt ons onmiddellijk bij de vraag naar de
omvang van de dekking in het verplichte systeem van ziekteverzekering. Wij heb-
ben er reeds op gewezen dat ons concept van “uitgaven voor gezondheidszorg” ook
posten bevat die niet in het systeem van verplichte ziekteverzekering zijn opgeno-
men en waarvoor de eigen bijdragevoet dus 100% bedraagt. Het belang daarvan is
echter niet zeer groot, omdat België vanuit een internationaal perspectief een zeer
brede verzekeringsdekking heeft. Hierop bestaat thans één grote uitzondering: het
verplichte systeem dekt niet de kleine risico’s voor zelfstandigen. Zelfstandigen kun-
nen wel een (gesubsidieerde) vrije verzekering nemen voor de kosten van die kleine
risico’s en de grote meerderheid (64%) maakt ook van deze mogelijkheid gebruik.

Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen heeft historische wortels maar
wordt nu in het algemeen als een anachronisme beschouwd. Er wordt dan ook
reeds sinds lang gepleit voor de harmonisering van de socialezekerheidsstelsels van
werknemers en zelfstandigen, en meer specifiek in de ziekteverzekering voor de
integratie van de algemene regeling en de regeling voor zelfstandigen. Een dergelij-
ke integratie kan natuurlijk in twee richtingen gebeuren. Een eerste mogelijkheid
bestaat erin de verzekeringsdekking voor de zelfstandigen uit te breiden. Dit is de
meest besproken optie. De gevolgen daarvan worden gesimuleerd in deel 5.1..
Anderzijds zou men echter ook de kleine risico’s uit het systeem van de algemene
regeling in de verplichte ziekteverzekering kunnen halen. Hoewel deze idee nog
niet vaak openlijk wordt verdedigd, past ze wel in een beweging tot kostenbespa-
ring door gedeeltelijke privatisering, waarbij de minder dure en/of minder noodza-
kelijke tussenkomsten niet meer via het overheidssysteem zouden worden terugbe-
taald. Wij wezen er reeds op dat de verzekeringsdekking in België thans ruimer is
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dan in de meeste ons omringende landen. In deze paper kunnen wij natuurlijk geen
enkele uitspraak doen over de wenselijkheid van een dergelijke ingreep vanuit
besparingsoogpunt. Wij kunnen wel een idee geven over de verdelingseffecten
ervan. Deze komen aan bod in deel 5.2..

@���� �����������������������������������������������������������C

Om de eerste optie te simuleren hebben wij verondersteld dat de regeling voor zelf-
standigen volledig gelijkgesteld wordt aan de algemene regeling, inclusief de syste-
men van verhoogde tegemoetkoming en de definitie van de remgeldteller in de
MAF. Hoewel dit beleidsscenario er eenvoudig uitziet, is het voor een juist begrip
toch belangrijk rekening te houden met de wijze waarop de vrije verzekering in
onze berekeningen werd opgenomen. In de geconstrueerde dataset heeft 64% van
de zelfstandigengezinnen een vrije verzekering voor kleine risico’s afgesloten. De

door hen betaalde premies zitten echter niet in ons concept van eigen bijdragen.

Anderzijds zou men kunnen veronderstellen dat een uitbreiding van de verzeke-
ringsdekking niet volledig met belastingmiddelen kan gefinancierd worden en ook
een verhoging van de premies in de verplichte verzekering zou noodzakelijk maken.
Deze verhoging werd evenmin in de simulaties opgenomen. Zoals bij de andere
simulaties gaat het dus enkel om het rechtstreekse effect op de “out-of-pocket”-be-
talingen voor gezondheidszorg.

Binnen deze veronderstellingen vinden wij in Tabel 6 enkel winnaars. In het totaal
gaat het om ongeveer 7% van de steekproef.(16) Hun gemiddelde winst is niet
gering: meer dan 12.000 BEF per jaar. Natuurlijk hebben al deze winnaars een zelf-
standigenstatuut. Wallonië is relatief oververtegenwoordigd. Het loont de moeite
om iets dieper in te gaan op de overige kenmerken van deze gezinnen. In niet gerin-
ge mate combineren zij een zelfstandigen- met een arbeidsinkomen. Onder meer
daardoor ligt hun gemiddelde inkomen (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd
voor gezinsgrootte) duidelijk boven het gemiddelde. Op het eerste gezicht kan deze
vereenvoudiging van het systeem dus moeilijk gerechtvaardigd worden met verde-
lingsargumenten.

Tabel 4 en tabel 5 zwakken dit oordeel misschien enigszins af. Uit tabel 4 blijkt dat
ongeveer 25.000 zelfstandigengezinnen (0,6% van het totaal aantal gezinnen) onder
de >5%-grens getrokken worden. Ook het aantal zelfstandigen met een uitgesproken
zware last (>10%) neemt enigszins af. Het gaat hierbij ongetwijfeld om zelfstandigen
die thans geen vrije verzekering hebben afgesloten.

Een uitbreiding van de verzekeringsdekking voor zelfstandigen kan dus inderdaad
voor een relatief klein aantal acute probleemgevallen een oplossing bieden. Ander-
zijds zal ze echter ook ten goede komen aan een niet-gering aantal gezinnen die niet

(16) Dit is meer dan het aantal zelfstandigen dat in het huidige systeem geen vrije verzekering heeft
afgesloten, omdat de aangepaste toepassing van de MAF ook voor andere zelfstandigen voordeliger
kan uitvallen.
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bij de zwakkere groepen kunnen worden gerekend. De verdelingseffecten van deze
maatregel zijn dus eerder gemengd. Op zichzelf hoeft dit resultaat niet te impliceren
dat het onderscheid tussen de algemene regeling en de regeling voor zelfstandigen
in de toekomst moet blijven verder bestaan. Dat onderscheid is immers inderdaad
een anachronisme. Wanneer men prioriteit wenst te geven aan de zwakkere groe-
pen in onze samenleving, moet bij de concrete uitwerking van een harmoniserings-
operatie echter terdege rekening worden gehouden met de financieringsaspecten.

@�&� ������������������������������������������������C

Ten slotte hebben wij ook de gevolgen gesimuleerd van een beleidsscenario waarbij
voor alle Belgen de persoonlijke bijdragevoet voor uitgaven kleine risico’s 100% zou
bedragen. Opnieuw is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de resulta-
ten. Wanneer de kleine risico’s uit het verzekerde pakket in de ziekteverzekering
worden gehaald, zal dit (ceteris paribus) een verlaging van de premies of een ver-
mindering van de overheidstoelage aan de ziekteverzekering mogelijk maken. Het is
niet duidelijk welk gedeelte hiervan uiteindelijk zal gereflecteerd worden in een ver-
hoging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Dat hangt niet enkel af van
het concrete design van de hervorming, maar ook van de mate van afwenteling van
premies en belastingen op de arbeidsmarkt (Ooghe et al., 2003). In elk geval zal
deze verhoging van het beschikbaar inkomen niet lineair verdeeld zijn over alle
gezinnen. Zoals reeds gezegd, worden deze financieringsaspecten in onze bereke-
ningen volledig verwaarloosd.

Anderzijds kan zeker verondersteld worden dat het grootste gedeelte van de gezin-
nen vragende partij zal zijn om zich tegen de kleine risico’s te verzekeren. Het is
echter moeilijk te voorspellen op welke wijze deze verzekeringsmarkt zal georgani-
seerd en gereguleerd worden. Zullen private verzekeraars toegelaten worden? Zo ja,
zullen ze op gelijke basis kunnen concurreren met de Belgische ziekenfondsen (wat
thans in de vrije verzekering voor zelfstandigen zeker niet het geval is)? Ook zonder
een gedetailleerd antwoord op die vragen te geven, kunnen wij toch veronderstel-
len dat de verzekeringspremies op deze markt zullen variëren volgens de risico’s
van de verzekerden, zodat de groepen met een groter gezondheidsrisico ook hogere
premies zullen moeten betalen.(17) Ondanks hun beperkingen geven onze simula-
ties in deze context toch nuttige informatie, omdat ze aanduiden op welke wijze die
gezondheidsrisico’s over de bevolking verdeeld zijn. Ze geven dus een eerste inzicht
in de vraag welke groepen in de eerste plaats zullen “verplicht” worden om een pri-
vate verzekering aan te gaan, waarbij onmiddellijk ook kan verondersteld worden
dat dezelfde groepen tegelijkertijd de hoogste premies zullen moeten betalen.

De afschaffing van de kleine risico’s raakt bijna iedereen en binnen onze veronder-
stellingen zijn er uitsluitend verliezers omdat de “out-of-pocket”-payments voor nie-
mand verminderen. Daarom had de opname in tabel 6 van een kolom voor dit sce-

(17) Dit is nu reeds in grote mate het geval in de gereguleerde en gesubsidieerde markt van de vrije
verzekering voor zelfstandigen.
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nario weinig zin. In de plaats hiervan geven wij in tabel 8 en tabel 9 de decielverde-
ling van de eigen bijdragen na deze grote ingreep. Deze verdeling kan rechtstreeks
vergeleken worden met die in tabel 2 en tabel 3, die de bestaande situatie weerge-
ven. Het is duidelijk dat het niveau van de eigen bijdragen zeer gevoelig stijgt.
Gemiddeld zien wij bijna een verdubbeling van de eigen bijdragen voor gezond-
heidszorg. Het patroon van de verdeling loopt in respectievelijk tabel 2 en tabel 8,
en tabel 3 en tabel 9 zeer gelijk.
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Opnieuw is het leerrijker om te kijken naar de risicogroepen met “catastrofale” uit-
gaven voor gezondheidszorgen. Deze informatie wordt gegeven in de laatste kolom
van tabel 4 en tabel 5. Wanneer de kleine risico’s uit de verplichte ziekteverzekering
worden gehaald, zullen de directe betalingen voor gezondheidszorg voor niet min-
der dan 42% van de Belgische gezinnen meer dan 5% van hun budget vertegenwoor-
digen (tabel 4). Oudere mensen met een vervangingsinkomen worden weer het
sterkst getroffen. Nog frappanter zijn de resultaten in tabel 5. Deze tabel toont dat
het schrappen van de kleine risico’s uit de verplichte ziekteverzekering tot gevolg
heeft dat 13,2% van de gezinnen (in absolute aantallen meer dan 550.000 gezinnen)
boven de problematische 10%-grens uitkomt. Een vergelijking met de huidige situ-
atie reveleert dat ook thans relatief goed beschermde sociale groepen in de proble-
men zullen komen: naast de gepensioneerden met een vervangingsinkomen vinden
wij in deze groep nu ook heel wat gezinnen met een laag arbeidsinkomen. Deze ver-
schuiving heeft eveneens tot gevolg dat de verschillen tussen Vlaanderen en Wallo-
nië verminderen.

Zoals reeds gezegd, wordt in deze simulaties absoluut geen rekening gehouden met
mogelijke efficiëntiewinsten en de daaruit voortvloeiende verlaging van de te betalen
premies. Ondanks deze beperking tonen onze resultaten toch ondubbelzinnig aan dat
de term “kleine risico’s” voor sommige gezinnen zeer slecht gekozen is. Bij hen gaat
het wel degelijk om een groot welvaartsrisico. Drastische wijzigingen in de verzeke-
ringsdekking van de verplichte ziekteverzekering moeten dan ook met de allergroot-
ste schroom worden onderzocht om desastreuze verdelingseffecten te vermijden.

Dit resultaat moet geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond van de toenemen-
de druk om de openbare uitgaven in de gezondheidszorg beter te controleren. Het
gevaar bestaat dat uiteindelijk toch voor een gedeeltelijke privatisering zal geop-
teerd worden als maatregelen om de stijging van de gezondheidszorguitgaven in het
verplichte systeem onder controle te krijgen, uiteindelijk niet succesvol zouden blij-
ken te zijn. Onze resultaten suggereren dat deze gemakkelijkheidsoplossing moet
vermeden worden wanneer men bekommerd is om de zwakste groepen in onze
samenleving. Dit betekent natuurlijk dat enkel de “moeilijke” wegen van uitgaven-
controle open blijven. Pijnlijke ingrepen in het huidige systeem waarbij de vrijheid
van de patiënten en — meer nog — de verstrekkers enigszins wordt ingeperkt, lijken
onvermijdelijk en zijn vanuit sociaal oogpunt wenselijk.

D� ������

De Belgische bevolking en de Belgische beleidsmakers zijn zeer bekommerd om de
sociale rechtvaardigheid van het systeem van gezondheidszorg. Deze bekommernis
is voortdurend in allerlei beleidsnota’s herhaald. Tot nu toe was er nochtans weinig
coherente informatie beschikbaar om over de resultaten van het beleid verantwoor-
de uitspraken te doen. Wij hebben daarom geprobeerd om vertrekkend van de huis-
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houdbudgetenquête een samenhangend gegevensbestand te construeren. In deze
tekst hebben wij ons uitsluitend gericht op de verdeling van de directe (“out-of-poc-
ket”) betalingen voor gezondheidszorg. Wij gaven een schets van de huidige verde-
ling van deze eigen bijdragen en wij simuleerden verschillende beleidsscenario’s.
Speciale aandacht ging daarbij uit naar de gezinnen die een “catastrofaal” groot aan-
deel van hun budget aan medische uitgaven moeten besteden.

Ondanks al het voorbehoud dat wij zelf bij onze gegevens hebben gemaakt, denken
wij toch de volgende besluiten te kunnen trekken:

� De invoering van de maximumfactuur heeft voor een niet gering aantal gezinnen
tot een duidelijke verbetering van de situatie geleid. Ze is bovendien uitstekend
gericht geweest op risicogroepen.
� Dit betekent niet automatisch dat het systeem van de MAF snel moet worden uit-
gebreid en in de plaats moet komen van de bestaande verhoogde tegemoetkomin-
gen. De verdelingseffecten van deze verdere stap zijn dubbelzinnig. Ook theoretisch
zijn er redenen om expliciet verschillende sociale groepen te blijven onderscheiden.
Hierover is echter verder onderzoek nodig.
� Het onderscheid tussen de algemene regeling en de regeling voor zelfstandigen is
een anachronisme en harmonisering van beide stelsels is wenselijk. Vanuit verde-
lingsstandpunt vormt deze harmonisering nochtans wellicht geen prioriteit.
� Het verminderen van de dekking in de algemene regeling van de verplichte ziekte-
verzekering door iedereen zelf te laten instaan voor zijn kleine risico’s dreigt drama-
tische verdelingseffecten te hebben. De huidige risicogroepen zouden door deze
ingreep zwaar worden getroffen en de thans relatief goed beschermde groepen (in
de eerste plaats gezinnen met een laag arbeidsinkomen) dreigen ook een zware last
op de schouders te krijgen. Het is daarom des te belangrijker dat snel werk wordt
gemaakt van maatregelen om de uitgaven in de verplichte ziekteverzekering onder
controle te krijgen.

Wij zijn er ons van bewust dat resultaten die verkregen worden met een relatief
grote steekproef (zoals de budgetenquête), aangevuld moeten worden met gericht
onderzoek naar de situatie van risicogroepen zoals de allerarmsten en de chronisch
zieken. Bovendien zijn de door ons geconstrueerde gegevens ver van perfect. Wij
kunnen slechts hopen dat er in de nabije toekomst meer betrouwbare informatie ter
beschikking zal komen en het is niet uitgesloten dat sommige van onze conclusies
dan zullen moeten worden gerelativeerd. Wat niet zal moeten worden gerelativeerd
is nochtans het belang van de techniek van microsimulaties. Deze techniek is abso-
luut noodzakelijk om een samenhangend beeld te krijgen over de verdelingsaspec-
ten van concrete beleidsmaatregelen.

__________
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De impact van sociale ongelijkheid op de levens- en gezondheidsverwachting is een
onderzoeksdomein dat tijdens de afgelopen decennia een belangrijke uitbreiding
gekend heeft. Sinds de publicatie van het zogenaamde “Black report” over ongelijk-
heid in gezondheid in het Verenigd Koninkrijk (Townsend et al, 1988) is de weten-
schappelijke aandacht voor deze problematiek in de geïndustrialiseerde wereld in
een stroomversnelling geraakt. In een supplement van het tijdschrift Social Science
and Medicine in 1990 wordt voor een groot aantal Europese landen aangetoond dat
mensen uit hogere sociale klassen gezonder zijn en een hogere levensverwachting
hebben dan mensen uit lagere sociale klassen (Soc. Science Med., 1990), die over
het algemeen een hogere incidentie hebben van onder meer hart– en vaatziekten,
sommige kankers, obesiteit, laag geboortegewicht e.d.m. Recente berekeningen in
buurland Nederland tonen aan dat het verschil in gezonde levensverwachting tussen
de hoogste en laagste sociale klasse 11 jaar bedraagt bij mannen en vrouwen (Rijks-
instituut voor Volksgezondheid, 1997).
Het rapport omtrent socio-economische ongelijkheid in sterfte op middelbare leeftijd
in België (Gadeyne & Deboosere, 2002) toont aan dat België de tendensen van de
overige West-Europese landen volgt, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het rapport
stelt dat de mortaliteit in de Belgische bevolking zich differentieert in functie van de
socio-economische positie, waarbij de “laagste” klassen de hoogste sterfte hebben.

(1) Bio-ingenieur, Wetenschappelijk Medewerker, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde,
Universiteit Gent.
(2) Doctor in de Medische Wetenschappen, Doctor-Assistent, Vakgroep Maatschappelijke Gezond-
heidkunde, Universiteit Gent.
(3) Docent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, Universiteit Gent.
(4) Docent, Vakgroep Landbouweconomie, Universiteit Gent.
(5) Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Landbouweconomie, Universiteit Gent.
(6) Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, Universiteit Gent.
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Algemeen kan men stellen dat er in de wetenschappelijke literatuur nog steeds geen
consensus bestaat over de definitie en conceptualisatie van socio-economische sta-
tus en bijhorende determinanten. Het begrip “sociale klasse” omvat echter een vrij
uitgebreide reeks van onderling interagerende variabelen van demografische, econo-
mische, psychosociale en culturele aard, waarvan de impact bovendien kan fluctu-
eren over tijd en ruimte.
Het gebrek aan éénduidige definities zorgt voor problemen bij het uitwerken en
interpreteren van studies (Mackenbach et al, 2002).

Marmot et al. (1986) heeft voor hart- en vaatziekten aangetoond dat er zich binnen
de Westerse wereld een shift heeft voorgedaan in de verdeling van incidenties over
sociale subgroepen tijdens de twintigste eeuw met stijgende incidentie in lagere
sociale klassen en dalende incidentie in hogere sociale klassen. Deze observatie
levert een overtuigend argument om aan te nemen dat de verschillen in gezondheid
tussen sociale klassen waarschijnlijk niet bepaald worden door verschillen in geneti-
sche factoren maar vooral door een clustering van leefstijlfactoren.
Een opmerkelijk gegeven in deze context is de transgeneratieve cyclus van sociale
ongelijkheid en de impact daarvan op de gezondheid. Zo is gebleken uit het werk van
David Barker (Universiteit Southampton in het Verenigd Koninkrijk) dat het socio-eco-
nomisch verleden (de geboorte en de kindertijd) van een persoon een belangrijke rol
speelt in zijn/haar gezondheidsbeleving op latere leeftijd. Deze hypothese werd
gestaafd aan de hand van een studie in de ‘county of Lancashire, UK’. Deze studie
bekeek de mortaliteitscijfers van kinderen in drie verschillende steden die socio-eco-
nomisch sterk verschillend waren. Deze cijfers waren sterk verschillend in de periode
1911-1913, het laagste in de stad met de hoogste socio-economische status en omge-
keerd. Ten gevolge van de algemene vooruitgang in de welvaart was het verschil in
kindersterfte tussen de drie steden verdwenen in de zeventiger jaren. Merkwaardig
genoeg bleek dat de voor leeftijd gestandaardiseerde mortaliteitscijfers voor oudere
personen in de zeventiger jaren wel nog duidelijke verschillen toonde tussen de drie
steden en dat deze verschillen een opmerkelijke gelijkenis vertoonden met de ver-
schillen in kindersterfte van het begin van de twintigste eeuw (zie figuur 1.1.). Deze
intrigerende resultaten dienen uiteraard wel met de nodige voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd (Barker et al., 1992), vooral omwille van het feit dat men hier te
maken heeft met zogenaamde ecologische analyses.
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In het verleden werden reeds meerdere modellen ontwikkeld om de socio-economi-
sche verschillen in gezondheid te verklaren. Een van de aantrekkelijke en vaak geci-
teerde modellen is het ‘Model volgens Mackenbach’. Het is een eenvoudig en
samenvattend model (Mackenbach, 2002) en wordt in figuur 1.2. weergegeven.
Centraal staat de gezondheid tijdens de kindertijd, wat op zijn beurt een belangrijke
determinant is van de gezondheid bij volwassenen. Het model bevat ‘selectie’ en
‘oorzakelijke’ processen waardoor de gezondheid in de levenscyclus van een mens
wordt gestuurd en waarbij socio-economische status een rol speelt. Sommige facto-
ren kunnen zowel selectief als oorzakelijk zijn, zoals culturele en psychosociale
aspecten en de omgeving waarin het kind opgroeide. Het ‘oorzakelijk’ mechanisme
is hoofdzakelijk actief via clusters van intermediaire risicofactoren, namelijk leefstijl-
factoren, structurele of omgevingsfactoren en psychosociale stress gerelateerde fac-
toren.

Een belangrijke leefstijlfactor in het kader van het huidig onderzoek is voeding.
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Het onderzoek (van fundamenteel, klinisch en epidemiologisch onderzoek) van
decennia heeft overtuigend aangetoond dat – op bevolkingsniveau – voeding een
significante rol speelt in de ontwikkeling van talrijke ziektepatronen. Vanuit de
volksgezondheid wordt in eerste instantie verwezen naar chronische ziekten (car-
diovasculaire aandoeningen, kanker, obesitas, osteoporosis, etc.) die in belangrijke
mate verantwoordelijk zijn voor totale en premature morbiditeit en mortaliteit in de
meeste Westerse landen. Voeding samen met een aantal andere leefstijlfactoren –
zoals roken, fysieke activiteit, etc. - hebben een opmerkelijke impact op de volksge-
zondheid (EURODIET, 2001).
Vanuit gezondheidseconomisch standpunt werden berekeningen uitgevoerd waar-
uit bleek dat de kosten voor de samenleving tengevolge van een onevenwichtig voe-
dingspatroon en een sedentaire levensstijl hoger zijn dan de kosten tengevolge van
tabaksgebruik (EURODIET, 2001).
Epidemiologisch onderzoek van de laatste decennia toont aan dat voeding (naast
roken en fysieke inactiviteit) een cruciale rol speelt in de relatie tussen sociale status
en (on)gezondheid en in het in stand houden van ongelijkheden over de generaties
heen (James et al., 1997).
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In haar recente publicatie “Food and Health in Europe” vraagt de Wereldgezond-
heidsorganisatie (Regio Europa) ook bijzondere aandacht voor de problematiek van
de gevolgen van sociale ongelijkheid op het voedingsgedrag en de daaraan gekop-
peld gezondheidservaring. Uit recente statistieken van de WGO wordt opnieuw aan-
getoond dat gezinnen in de lagere inkomensklassen – die uiteraard proportioneel
een groter deel van hun netto gezinsinkomen aan voeding dienen te besteden – glo-
baal veel minder uitgeven aan voedingsmidden die vanuit voedingskundig oogpunt
juist het interessantst zijn. Het belangrijkste en meest markante voorbeeld in dit ver-
band betreft de aankoop (en consumptie) van groenten en fruit. De WGO bena-
drukt voorts dat vooral kinderen en vrouwen bijzonder kwetsbare groepen zijn.

De mechanistische achtergrond van de relatie – sociale ongelijkheid en voeding – is
bijzonder complex en tot op heden nog voor een belangrijk deel onopgehelderd.
Het is echter wel duidelijk dat in deze relatie zowel macro- (7) als micronutriënten
(8), non-nutriënten (9) en voedselcontaminanten (10) een rol spelen. Op basis van
de aanwezigheid van deze constituenten in de voedingsmiddelen kunnen deze
gerangschikt worden in verschillende gradaties van “ongezonde” naar “gezonde”
voeding en deze klassering correleert voor de meerderheid der voedingsmiddelen
positief met de prijs. Zo werd in de UK aangetoond dat voedingsmiddelen met hoge
energiedensiteit (met veel vet en suiker) gemiddeld goedkoper zijn dan voedingsmid-
delen die rijk zijn aan gezondheidsbeschermende nutriënten (Leather et al., 1996) en
dat het overschakelen naar gezondere alternatieven het aandeel voor voedsel
binnen het totale budget voor de gezinnen zou doen stijgen met gemiddeld 6-13%
(Nelson et al., 1993). Sociale groepen hebben een verschillende voorkeur tegenover
voedselconsumptie en hebben een andere perceptie omtrent gezonde voeding
(Lang, 1998). Het voedingspatroon van persoon uit de lagere socio-economische
klassen omvat goedkope energie afkomstig van vet vlees, room, vet, suiker, aardap-
pelen en granen. Het voedingspatroon omvat weinig groenten, fruit en volkoren
brood (Roos and Prättälä, 1999; Irala-Estevez et al., 2000).

(7) Macronutriënt: macrovoedingsstoffen; een voedingsstof is een voedend bestanddeel, uit spijs en
drank afgezonderd in het bloed opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten worden macro-voe-
dingsstoffen genoemd. Het lichaam heeft er vrij veel van nodig: de hoeveelheden eiwitten, vet en
koolhydraten worden dan ook gemeten in grammen.
(8) Micronutriënt: is de verzamelnaam van de voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden nodig zijn
voor het menselijk lichaam. Hierbij wordt verwezen naar mineralen, vitaminen en spoorelementen.
Ze leveren geen energie maar zijn nodig voor het vrijmaken van de energie uit de macrovoedingstof-
fen en van de aminozuren uit eiwit.
(9) Ook andere voedingsstoffen zonder nutritionele waarde (voedingsvezels, antioxidanten, …) zijn
aanwezig in onze voeding en zijn noodzakelijk om ons in een optimale gezondheid te houden.
(10) Het KB van 1 december 1977 definieert “contaminant” als volgt: 
“elke zelfstandigheid, die niet opzettelijk aan een voedingsmiddel is toegevoegd, maar daarin noch-
tans aanwezig is, hetzij als een residu van behandelingen en bewerkingen bij de productie (daarin
begrepen de behandelingen van teelten, landbouwproducten en vee, ook diergeneeskundig), bij de
fabricage of bij de handel, hetzij door migratie vanuit voorwerpen of stoffen, die met het voedings-
middel in aanraking komen, hetzij van vervuiling door de omgeving”.
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De impact kan zeer sterk verschillen tussen culturen maar ook binnen een cultuur.
Om het volledige plaatje te begrijpen moet men inzien hoe complex het proces is
vooraleer men uiteindelijk een voedingsmiddel consumeert en in welke vorm en
hoeveelheid. Figuur 1.3. tracht een beeld te schetsen van de verschillende factoren
die een rol kunnen spelen in de aankoop en consumptie van voedingsmiddelen,
zowel op huishoudelijk als op individueel niveau. Zonder kennis te hebben van de
kwantitatieve impact van de verschillende factoren in dit model, kan men zich
inbeelden dat de socio-economische positie van een huishouden of een individu een
effect zal hebben op meerdere factoren.
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In België werd tot nu toe weinig onderzoek verricht naar de socio-economische
ongelijkheid in het voedingsgedrag. De Belgische historicus Scholliers (1993)
beschreef de voedingsgewoonten van rijk en arm van de laatste twee eeuwen in Bel-
gië. Hij kwam tot het volgende relaas. Rond 1850 werd nog 65% van het gezinsbud-
get in West-Europa besteed aan voedsel, vandaag is dit nauwelijks nog een kwart.
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Het dagelijks voedselverbruik illustreerde toen ook treffend de heersende sociale
ongelijkheid: voor de arbeidersklasse diende voedsel om de honger te stillen, terwijl
voor de hogere klasse voeding een statussymbool was. Je was sociaal succesvol als
je dure diners kon geven: op één avond at één genodigde op zo’n diner voor even-
veel geld als het bedrag waarmee een lid van een arbeidersgezin zich vier maand
moest voeden.
Een eeuw later was dit voedingpatroon drastisch gewijzigd. Het brood- en aardap-
pelverbruik stabiliseerde zich voor alle lagen van de bevolking. Voornamelijk het
vleesverbruik onderscheidde nu de lagere van de betere betaalde werknemers: de
goedbetaalden verbruikten 55 kg/hoofd/jaar in 1929 tegenover 27 kg/hoofd/jaar in
de lagere klassen.

Dit werk verzamelt informatie uit de (keuken)archieven van paleizen, uit ongeken-
de rapporten over de honger rond 1920 en uit enquêtes. Men dient dit boek bijge-
volg vanuit een ander perspectief te bekijken dan de tot nu toe geciteerde literatuur.

Hupkens et al. (1998) voltooide een studie waarin zij de klassenverschillen in eet- en
drinkgewoonten en de achtergronden van deze verschillen beschrijft. Haar studie
vond plaats in Nederland en België (Luik). Zij toont aan dat eetgewoonten niet los
staan van materiële en structurele omstandigheden. Moeders uit de hogere sociale
klassen letten vaker op de gezondheidsaspecten en zorgen er voor dat ze een gezon-
der voedingspatroon hebben. Terwijl moeders uit de lagere sociale klassen vaker
rekening houden met de voorkeuren van hun gezinsleden. Bovendien worden hun
keuzes beperkt door een krap budget. Dit karakteriseert de verschillende posities
van moeders in hun gezin. Hupkens concludeert dat de ongunstigere positie, moe-
ders uit de sociaal lagere klassen waarschijnlijk minder mogelijkheden biedt om
weerstand te bieden aan de druk van hun gezinsleden. Daarom passen zij vermoede-
lijk minder strenge voedingsregels toe. Hierdoor worden ongezonde eetgewoonten
in de lagere klassen waarschijnlijk gedeeltelijk van generatie op generatie overgedra-
gen. Deze klassenverschillen in voedselconsumptie verklaren voor een deel de
socio-economische gezondheidsverschillen.

Een belangrijk actueel thema in deze context betreft de vraag in welke mate ver-
schillen in gezondheidsgedrag, in casu voedingsgedrag, bepaald worden door eco-
nomische factoren zoals inkomen of eerder door culturele factoren die gerelateerd
zijn aan opleiding (Power et al, 1991; Glendinning et al., 1994 en Verbeke, W. &
Ward, R. 2001). Prijs en inkomen werden gerapporteerd als significante verklarende
variabelen voor de aankoop van voedingsmiddelen in ontwikkelde landen (Ritson
and Petrovici, 2001). Prijzen en inkomen verklaren 97% van de variatie in de vraag
naar voedingsmiddelen in de US (Huang, 1985). Het betekent dat economische fac-
toren de sleutelfactoren zijn van voedselkeuze, vooral voor groepen met laag inko-
men (Dobson et al., 1994). De meest recente studie van Duncan et al (2002) toont
aan dat economische factoren heel wat belangrijker zijn dan de traditionele factoren
zoals opleiding en beroep. Doch dient opgemerkt te worden dat een recent onder-
zoek heeft aangetoond dat de variabele ‘inkomen’ niet zo’n rol speelt in de verschil-
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len tussen de verschillende sociale klassen, opleiding is belangrijker (Popkin et al,
2003). Meer onderzoek daaromtrent is noodzakelijk.
Ook het belang van de prijs van voedingsmiddelen, a fortiori wanneer de consu-
ment kan kiezen tussen traditionele producten en duurdere alternatieven met speci-
fieke kwaliteitslabels, is een pertinent vraagstuk (Bansback, 1995).

�&�&�&� �#(#)*
Informatie m.b.t. de determinanten van voedselconsumptiepatronen is uiteraard van
zeer groot belang voor het uittekenen van beleidsstrategieën in het domein van de
volksgezondheid, economie en sociale zaken op korte, middellange en lange ter-
mijn. Volgens een recent Nederlands rapport (Rijksinstituut voor Volksgezondheid,
1997) vormen interventies met het oog op het wegwerken van socio-economische
verschillen in de gezondheid immers de cruciale sleutel tot het verhogen van de glo-
bale gezondheidsverwachting van de bevolking in haar geheel.

Het hierna beschreven onderzoek dient beschouwd te worden als een verkennend
probleemdetecterend en beleidsoriënterend onderzoek m.b.t. sociale stratificatie in
aankoop- en consumptiepatronen van voedingsmiddelen binnen de algemene Belgi-
sche bevolking en de mogelijke impact daarvan op de volksgezondheid. Het onder-
zoek in zijn geheel situeert zich binnen het zeer brede kader van de bestaande
wetenschappelijke evidentie met betrekking tot de relatie voeding en gezondheid,
waarbij zowel aspecten van de nutritionele kwaliteit van het voedselpakket, als van
voedselveiligheid en de potentiële invloed van beide op de volksgezondheid, in
rekening genomen worden.
Het type resultaten op basis van dit onderzoek situeert zich op volgende niveaus:
� wetenschappelijk/descriptief: het in kaart brengen van sociale stratificatie m.b.t.
voedingsgedrag en de interpretatie daarvan in een breder Europees en algemeen Wes-
ters kader. Op basis van simulatiemodellen het uittekenen van krijtlijnen voor inter-
ventiemaatregelen die deze sociale stratificatie in gunstige zin kunnen beïnvloeden;
� beleidsrelevant: het aanreiken van discussiemateriaal dat de basis kan vormen van
maatschappelijke debatten rond de gevolgen van sociale ongelijkheid op de volksge-
zondheid en de mogelijkheden om deze te corrigeren;
� probleemidentificerend: het onderkennen van bestaande lacunes in wetenschap-
pelijk onderzoek in het domein van de sociale stratificatie m.b.t. voeding en gezond-
heid en het geven van adviezen over mogelijke lange termijn opties in dit verband.

�&�& ��������������������	
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Binnen het kader van het onderzoeksdomein dat in deel 1.1. werd geschetst, werd
een onderzoeksproject ontwikkeld door een netwerk van wetenschappers werk-
zaam in de volksgezondheid (Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
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(UGent)) en in het consumentengedrag tegenover voedingsmiddelen (Vakgroep
Landbouweconomie (UGent)).

Het basisobjectief van dit onderzoek bestaat erin het identificeren van verschillen
tussen sociale klassen in de aankoop van voedingsmiddelen (zowel in absolute cij-
fers als in relatief aandeel t.o.v. het totale budget) en in de consumptie van voe-
dingsmiddelen (kwantitatief en kwalitatief) – aan de hand van bestaande databanken
– en de impact hiervan op de gezondheid. De aandacht wordt daarbij gericht op
zowel nutritionele aspecten als op aspecten van voedselveiligheid. 

Het realiseren van dit basisobjectief dient als uitgangspunt voor het uitwerken van
beleidsmaatregels (zoals het formuleren van specifieke nutritionele aanbevelingen,
uitvoeren van specifieke gezondheidspromotiecampagnes, economische ingrepen,
etc.) die gericht zijn op het aanpassen van sociale ongelijkheid ten aanzien van voe-
ding en gezondheid.

�&�&�& �#01234#$
Het substraat voor dit onderzoek werd gevormd door een vrij uitgebreid geheel van
bestaande databanken die in de jaren ’70, ’80 en ’90 werden ontwikkeld door de
Belgische overheid, onderzoeksgroepen uit wetenschappelijke instellingen, de voe-
dingsindustrie of door organisaties uit de non-profitsector. Deze databanken hebben
geheel of gedeeltelijk betrekking op diverse aspecten van voeding en/of gezond-
heid, zodanig dat ze in verband kunnen gebracht worden met een aantal
persoonsgebonden karakteristieken. Deze kunnen op hun beurt gebruikt worden
om populaties op te splitsen naar verschillende sociale subgroepen.
De databanken die werden bestudeerd kunnen als volgt worden onderverdeeld:
� databanken met betrekking tot het aandeel van voeding in de totale budgetbeste-
ding en met betrekking tot aankoop van specifieke voedingsmiddelen(groepen) in
het bijzonder (op het niveau van huishoudens);
� databanken met betrekking tot consumptie van voedingsmiddelen op individueel
niveau (zowel kwantitatief als kwalitatief);
� databanken met betrekking tot het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen;
� databanken met betrekking tot concentraties van contaminanten in voedingsmid-
delen in verschillende vormen (gewassen, geschild, gekookt,…);
� databanken met prospectieve gegevens m.b.t. de relatie voeding en
morbiditeit/mortaliteit.

Het groot aantal gebruikte databanken diende onderling geharmoniseerd te wor-
den met betrekking tot de karakterisering van verschillende sociale substrata binnen
de bevolking. Een belangrijke taak van dit project in de eerste fase was clusters van
persoonsgebonden karakteristieken te omschrijven. Deze karakteristieken moeten
toelaten om – over alle databanken heen – op vergelijkbare wijze de sociale stratifi-
catie m.b.t. voedingspatronen te kunnen bestuderen.
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Het begrip “sociale klasse” (of een variant daarop) wordt herhaaldelijk gebruikt in dit
rapport. Hiermee wordt niet verwezen naar de klassieke engere definities van sociale
klasse zoals de EGP classificatie (Erikson et al., 1979). Integendeel, het begrip “sociale
klasse” werd ruim geïnterpreteerd als een complex dynamisch geheel van onderling
interagerende persoonsgebonden karakteristieken van demografische, economische,
psychosociale en culturele aard. Op basis van de verschillende beschikbare variabelen
werd getracht een maximum aan informatie te genereren.

Het onderzoek werd uitgevoerd in verschillende fasen. In een eerste fase werd vooral
verkennend onderzoek gedaan naar verschillen tussen sociaal-economische klassen
in aankoop en consumptie van voedingsmiddelen en daaraan gekoppeld voedings-
stoffen. In een tweede fase werd gepoogd om deze bevindingen op vlak van con-
sumptie te extrapoleren naar verschillen in gezondheidservaring. In een derde fase
werd geprobeerd een aantal centrale conclusies te formuleren, met daaraan gekop-
peld enkele concrete aanbevelingen voor het beleid.

Het werken met bestaande databanken – die m.a.w. in het verleden werden opge-
bouwd door andere onderzoekers en met een andere finaliteit en bijgevolg een
methodologie die niet in eerste instantie bedoeld was om sociaal-economische ver-
schillen in voeding te bestuderen – brengt uiteraard een aantal nadelen met zich
mee.
De problematiek die eigen is aan post-hoc analyses – analyses uitvoeren op databan-
ken die oorspronkelijk werden ontwikkeld met een ander specifiek doel – vormde
een belangrijke limiterende factor voor het onderzoek. Deze beperkende factor
houdt voornamelijk in dat men onvoldoende power bezit om specifieke sub-analy-
ses uit te voeren en om significante verschillen te kunnen nagaan. Toch heeft men
getracht deze factor tot een minimum te herleiden.
Andere aspecten die nadelig kunnen zijn in het gebruik van bestaande databanken
zijn de algemene factoren waardoor iedere studie op zich wordt gekenmerkt, zoals:
� lage participatiegraad: door een te lage participatie heeft men geen werkelijk
beeld meer van de totale populatie. De BIRNH-studie wordt hierdoor gekenmerkt;
� selectie-bias: door een ondervertegenwoordiging van bepaalde sub-populaties kan
men een vertekend beeld krijgen van de totale Belgische bevolking, bijvoorbeeld de
Tienerstudie.

�& �����������
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De bedoeling was om een zo groot mogelijk deel van de populatie bij het onderzoek
te betrekken ten einde een brede waaier van bevolkingscategorieën te selecteren
met een diversiteit van een aantal persoonsgebonden karakteristieken, die op hun
beurt kunnen gebruikt worden om populaties op te splitsen naar verschillende
sociale subgroepen.
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De steekproefomvang schatten was niet van toepassing in dit onderzoeksproject
omwille van het feit dat er werd gekozen voor het gebruik van bestaande databan-
ken. Aandacht dient echter wel besteed te worden aan het feit dat geen enkele van
de bestaande databanken oorspronkelijk als doel had sociale verschillen in het con-
sumptiepatroon van de Belgische bevolking na te gaan. Dit is een beperkende factor
eigen aan dit onderzoek.

Ondanks de brede waaier aan beschikbare consumptiedatabanken werd er geop-
teerd om het aantal databanken te beperken. Deze beperking werd ingevoerd om de
werkbaarheid en interpreteerbaarheid van de huidige studie zo hoog mogelijk te
houden en omwille van methodologische redenen.
De volgende studies kwamen niet in aanmerking omwille van methodologische beper-
kingen: Belstress (Coetsier et al., 1996), lagere school kinderen (De Henauw et al.,
1997), HBSC (Currie et al., 1998), Gezondheidsenquête (Van Oyen et al., 1997) (wel
voor de leefstijlfactoren). De volgende studies kwamen niet in aanmerking omwille
van gebrek aan representativiteit: zwangere vrouwen (De Vriese et al., 2001), SENECA
I & II (Van ’t Hof et al., 1991), EURONUT, ORCA (Braeckman et al., 1998). 

Vier consumptiedatabanken werden uiteindelijk weerhouden: Kleuterstudie (Huy-
brechts et al., 2003), Tienerstudie (Matthys et al., 2003), BIRNH-studie (Kornitzer et
al., 1989a) en de Quality of Life studie (Matthys et al., 2001). Deze vier databanken
geven een beeld van de Belgische populatie beginnende vanaf 3 jaar. Lagere school-
kinderen ontbreken echter in dit onderzoeksproject. Voor kleuters en tieners
beschikt men enkel en alleen maar over cijfers van Vlaanderen. De gegevens die
beschikbaar zijn over volwassenen dateren echter van begin de jaren tachtig en zijn
op die manier niet meer representatief voor het huidige voedingspatroon van de
totale Belgische bevolking. Deze gegevens zijn wel bruikbaar omwille van de zeer
grote steekproef en omdat men op die manier een idee kan krijgen van mogelijke
verschillen in het consumptiepatroon tussen verschillende sociale klassen. De Quali-
ty of Life studie wordt gekenmerkt door het nadeel dat de deelnemers van deze stu-
die enkel en alleen deelnemers zijn van de BIRNH studie, hierdoor kan een selectie-
bias geïntroduceerd worden in het huidige onderzoeksproject.

Hierna worden de vier weerhouden consumptiedatabanken kort beschreven, Tijds-
periode, populatie, gebruikte methodologie ter bevraging van de voeding, … wor-
den kort vermeld:

� Kleuterstudie:
– Tijdsperiode: november 2002 – februari 2003;
– Type onderzoek: cross-sectioneel;
– Methodologie: food frequency questionnaire;
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– Populatie: uit de algemene bevolking; 3 – 6 jaar, N = 1819 (910 meisjes en 909 jon-
gens), Vlaanderen;
– Participatie: 76%;
� Tienerstudie:
– Tijdsperiode: februari – maart 1997;
– Type onderzoek: cross-sectioneel;
– Methodologie: estimated 7 day food record;
– Populatie: uit de algemene bevolking; 13 – 18 jaar, N = 341 (212 meisjes en 129
jongens), Gent;
– Participatie: 72.7%;
� BIRNH-studie: Belgian Interuniversity Research on Nutrition and Health:
– Tijdsperiode: 1980 – 84;
– Type onderzoek: cross-sectioneel;
– Methodologie: estimated 24h food record;
– Populatie: uit de algemene bevolking; N = 5272 vrouwen en 5842 mannen met
een leeftijd variërend tussen de 25 en 74 jaar, België;
– Participatie: 36.5%;
� Quality of Life studie: BIRNH-follow up studie:
– Tijdsperiode: 1996;
– Type onderzoek: cross-sectioneel;
– Methodologie: estimated 24h food record;
– Populatie: deelnemers van de BIRNH-studie, 65 – 92 jaar, N = 2173 (1167 mannen
en 1006 vrouwen), België;
– Participatie: 70%.

Om het subonderzoek naar de leefstijlfactoren meer in detail en specifieker te kun-
nen uitvoeren, werd eveneens gebruik gemaakt van de Gezondheidsenquête. Deze
studie wordt hierna kort beschreven. (zie ook http://www.iph.fgov.be/epidemio/
epinl/index4.htm)

� Gezondheidsenquête:
– Tijdsperiode: 1997;
– Type onderzoek: cross-sectioneel;
– Methodologie: algemene vragenlijst;
– Populatie: algemene bevolking; N = 3536 huishoudens in het Vlaams en 3634 in
het Waals Gewest (met 300 ervan in de Duitstalige Gemeenschap) en 3051 in het
Brussels Gewest.

Zoals hoger reeds vermeld werd in dit onderzoeksproject ook gebruik gemaakt van
andere types van databanken. Een eerste type databanken heeft betrekking op het
gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen. Hierna volgt een kort overzicht van de
gebruikte databanken:

� NUBEL: NIMS (Nubel Information Management System): nutritionele samenstel-
ling van een groot aantal in België beschikbare voedingsmiddelen;
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� Institut Paul Lambin: Table de Composition des Aliments. Institut Paul Lambin,
2000;
� NEVO: Nederlandse voedingsmiddelentabel. 1996;
� McCance & Widdowson: Britse voedingsmiddelentabel, 1990;
� Diverse databanken m.b.t. “food composition data” via internet beschikbaar.
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In een eerste fase werd het begrip ‘sociale klasse’ of ‘socio-economische klasse’
gedefinieerd. Het begrip ‘sociale klasse’ kan zeer ruim worden geïnterpreteerd als
een complex dynamisch geheel van onderling interagerende persoonsgebonden
karakteristieken van demografische, economische, psychosociale en culturele aard.

Het begrip sociale klasse is een veel bediscussieerd item binnen de literatuur
(Crompton, 1998). Sommige auteurs vinden deze soort van onderverdeling verou-
derd, terwijl het volgens anderen nog steeds bruikbaar is. Deze tegenstrijdigheid
wijst er op dat het noodzakelijk is om een term als ‘sociale klasse’ éénduidig te defi-
niëren binnen één onderzoek.
De gebruikte databanken bezitten een uitgebreid arsenaal aan indicatoren van socia-
le klasse, welke echter over de verschillende databanken heen verschillend werden
geoperationaliseerd.

�&�& �����	�������	�����
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Om de resultaten van de analyses van de consumptiegegevens in het huidig onder-
zoeksproject duidelijk en nauwkeurig weer te geven werd gebruik gemaakt van ver-
schillende indicatoren. Deze indicatoren zijn binnen het onderzoeksdomein van de
voedingsepidemiologie gekende termen. Het betreft de volgende indicatoren:
� totale energie-inname (uitgedrukt in kcal);
� relatieve procentuele energie-aandeel van alle energieleverende nutriënten:

- – eiwit;
– totaal koolhydraten;
– mono- & disachariden, zogenaamde vrije suikers;
– polysacchariden of complexe koolhydraten of meervoudige suikers;
– totaal vet;
– verzadigde vetzuren;
– mono-onverzadigde vetzuren;
– poly-onverzadigde vetzuren;
– alcohol;
� de totale absolute aanbreng van micronutriënten, zoals mineralen (vnl. Ca en Fe)
en vitaminen (vnl. vitamine C);
� de relatieve aanbreng van micronutriënten, uitgedrukt per 1000 kcal;
� de inname van voedingsmiddelen (uitgedrukt in g) over de totale populatie of een
onderscheid makend tussen gebruikers en niet-gebruikers. De gemiddelde inname
over de totale populatie is de inname van een product uitgemiddeld over alle indivi-
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duen van de besproken populatie. De gemiddelde inname van gebruikers is de inna-
me van een product uitgemiddeld over enkel en alleen die individuen die het desbe-
treffende product consumeren;
� ‘Healthy Diet Index’ (HDI): deze index werd geïntroduceerd in de studie omdat
men aan de hand van deze indicator een appreciatie kan toekennen aan het voe-
dingspatroon van iedere deelnemer. Dit met het oog op een positionering van dit
individu ten aanzien van de voedingsaanbevelingen. De index is gebaseerd op de
aanbevelingen van de World Health Organisation ter preventie van chronische aan-
doeningen. Een dichotome variabele werd voor ieder nutriënt of voedingsmiddel
gecreëerd (zie tabel 2.1.). Indien de inname van een persoon binnen het bereik ligt
van de aanbevolen grenzen, dan is deze dichotome variabele 1, anders is het 0. Deze
index is de som van al deze dichotome variabelen. In onderstaande tabel vind men
de criteria terug die een Healthy Diet Index bepalen, verschillend naargelang de
leeftijd van de populatie. Voor adolescenten is de inname van vezel afwijkend van
de hieronder vermeldde criteria. De inname voor vezel voor adolescenten moet
variëren tussen 18 en 28 gram.
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Om de resultaten van de analyses van de leefstijlfactoren in het huidig onderzoeks-
project duidelijk en nauwkeurig weer te geven werd gebruik gemaakt van verschil-
lende indicatoren. Deze indicatoren zijn binnen het onderzoeksdomein gekende
termen. Het betreft de volgende indicatoren:
– lichamelijke activiteit: gemeten aan de hand van een vragenlijst;
– voedingsstatus: gemeten aan de hand van de Body Mass Index (BMI) (11) (gewicht
(kg)/ lengte (m)²);
– rookgedrag: vragenlijst omtrent het roken.

(11) De body mass index of kortweg BMI is een rekenmethode om het lichaamsgewicht te indexe-
ren. Er bestaan verschillende rekenmethodes om dit te doen, maar de BMI wordt veelal als uitgangs-
punt gebruikt door medici, gezondheidsconsulenten en verzekeraars.
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Statistische analyses werden uitgevoerd aan de hand van SPSS software. Beschrijven-
de statistiek maakt gebruik van gemiddelde en standaard deviaties voor continue
data en van de mediaan voor niet-normaal verdeelde data. Test voor normaliteit
werd uitgevoerd aan de hand van een Kolmogorov-Smirnov test. Student t-test
werd gebruikt om gemiddelden van verschillende groepen te vergelijken. Chi-
square test werd gebruikt om proporties te vergelijken. Een p-waarde van 0.05 werd
als significantie niveau vooropgesteld. Indien de data niet-normaal verdeeld waren
werd gebruik gemaakt van gelijkaardige non-parametrische testen. Multivariate ana-
lyses werden uitgevoerd aan de hand van een General Linear Modelling. Simulatie
onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van probabilistische modellering, meer
specifiek Monte Carlo-simulaties. Deze methodologie houdt rekening met de variabi-
liteit en de onzekerheid van parameters bij individuen in een populatie en voorzien
een schatting van deze variabiliteit en onzekerheid. De simulaties werden uitge-
voerd aan de hand van daartoe specifiek ontwikkelde software.

�& ��
��	���

N.B.: In deze sectie worden de belangrijkste resultaten besproken. Deze berusten
op een groot aantal analyses, waarvan de tabellen onmogelijk konden worden opge-
nomen in de tekst. De tabellen met alle resultaten werden evenwel gebundeld in
een afzonderlijke annex. Deze annex is terug te vinden op de website van het
DWTC (http://www.belspo.fgov.be).

�&�& 
���	�����������������������
�������������

Om sociale ongelijkheid in voedingsgewoonten te bestuderen, wordt de aandacht
toegespitst op de verschillende leeftijdscategorieën, bijgevolg wordt elke studie
afzonderlijk besproken. Elke socio-economische variabele werd, eerst afzonderlijk
opgenomen in de analyse van de voedingsgewoonten – gebruik makend van de hier-
boven vermelde indicatoren – samen met het geslacht van de respondent. In een
tweede stap worden correcties doorgevoerd voor andere variabelen in een aantal
multivariate modellen. Indien nodig werden nog een aantal specifieke analyses uit-
gevoerd ten einde dieper te kunnen ingaan op de problematiek van bepaalde aspec-
ten.

�&�&�& �(#5.#04
Op basis van de huidige beschikbare gegevens in de Kleuterstudie is het niet moge-
lijk om analyses uit te voeren op het niveau van energie en macronutriënten. Ook
de Healthy Diet Index kan voor deze subgroep niet bepaald worden. De meest
recente gegevens omtrent deze studie maakten het wel mogelijk om het micro-
nutriënt Ca en een groot aantal voedingsmiddelen te bestuderen.
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Indien men de kinderen opdeelt volgens de opleiding van de ouders stelt men vast
dat jongens waarvan beide ouders hebben verder gestudeerd een significant hogere
inname van fruit, groenten, water, vis, melk en gevogelte hebben. Terwijl de inna-
me van aardappelen, light dranken, gesuikerde melk, gesuikerde dranken en vlees
significant lager is. Bij de inname van calcium is geen significant verschil waar te
nemen. Bij de meisjes is een gelijkaardig patroon vast te stellen. Geen verschillen
werden waargenomen bij de inname van calcium.

Indien men de indicator werkstatus ouders gebruikt kon men bij de jongens enkel
een significant verschil waarnemen bij de inname van gesuikerde dranken die signi-
ficant lager is als beide ouders werken. De calcium inname van de jongens met één
actieve ouder is significant hoger dan de inname bij de overige kinderen. Bij de
meisjes vertonen kinderen waarvan beide ouders actief zijn een significant lagere
inname van fruit, gesuikerde dranken en gesuikerde melk. Kinderen waarbij één van
de ouders actief is hebben een significant hogere inname van fruit en calcium.

Uit deze resultaten komt duidelijk naar voor dat kleuters waarvan beide ouders heb-
ben verder gestudeerd, globaal een beter voedingspatroon vertonen dan de overige
kinderen. Via de indicator “opleiding ouders” stelt men het grootste aantal verschil-
len tussen verschillende klassen vast.

�&�&�& �)#$#04
De Tienerstudie is op basis van de gevolgde methodologie de meest interessante stu-
die, doch de eerder beperkte steekproefomvang speelt een limiterende factor in de
huidige subanalyses. In eerste instantie werden univariate analyses (12) uitgevoerd,
meerdere mogelijke indicatoren van socio-economische status werden bijgevolg in
rekening gebracht.

In een eerste fase werden enkele minder gebruikte indicatoren van sociale klasse
geanalyseerd. De variabele ‘aantal kinderen in het huishouden’ toont een aantal
verschillen bij de meisjes. Meisjes die afkomstig zijn uit grotere gezinnen hebben de
neiging om een gezonder levenspatroon aan te nemen. Zij consumeren minder fris-
drank en vlees en meer ontbijtgranen. Op het vlak van nutriënten doet men een
gelijkaardige vaststelling, deze meisjes hebben een hogere consumptie van Fe, Mg
en polysacchariden, doch een lagere consumptie van mono-onverzadigde vetzuren.
In de literatuur – voornamelijk in de UK (Dowler et al., 1995) – is aangetoond dat de
gezinssamenstelling een belangrijke rol speelt in het voedingspatroon. Kinderen uit
een één-ouder gezin vertonen een minder gunstig voedingspatroon dan kinderen uit
een andere gezinsvorm. Daarom is een onderscheid tussen tieners die afkomstig zijn
uit één-ouder gezin of een twee-ouder gezin van bijzondere interesse. Door het
gebrek aan informatie en omwille van de scheve verdeling binnen deze variabele is

(12) Univariate analyses: enkelvoudige analyses, een techniek om een aantal groepsgemiddelden
tegelijkertijd met elkaar te vergelijken
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het gevaarlijk om zomaar conclusies te trekken uit de bekomen resultaten. Tieners
(meisjes) uit een twee-ouder gezin hebben een hogere inname van mono- en
disacchariden terwijl hun inname van poly-onverzadigde vetzuren en ijzer lager ligt.
Een hogere consumptie van fruit en gebak en koek is tevens kenmerkend voor deze
jongeren.

Variabelen die wel een mogelijke valabele indicator voor de socio-economische sta-
tus kunnen zijn, zijn de opleiding van de ouders en de opleiding van de adolescenten
zelf. Op basis van deze indicatoren vindt men een bevestiging van de wetenschap-
pelijke literatuur omtrent dit thema. Namelijk op het niveau van totale energie-inna-
me en macronutriënten inname zijn weinig verschillen waar te nemen (Nelson,
2000). Meisjes waarvan beide ouders hebben verder gestudeerd hebben een hogere
energie-inname maar een lagere relatieve inname van mono-onverzadigde vetzuren.
De meisjes hebben tevens een hogere consumptie van ‘gezonde producten’ zoals
brood, fruit, ontbijtgranen, melk maar anderzijds ook een hogere inname van suiker-
waren, gebak en koek. Bij de jongens zijn deze verschillen niet zo uitgesproken. Vol-
gens de opleiding van de adolescenten zelf, stelt men vast dat meisjes uit de meer
technische richtingen een lagere consumptie hebben van gezondere producten.
Deze waarnemingen kunnen wel beïnvloed zijn door variaties in het percentage
gebruikers in de verschillende subgroepen (cfr. infra).

In een tweede fase werd een General Linear Modelling geïntroduceerd om het
simultane effect van de verschillende indicatoren te detecteren. Omwille van het
gebrek aan het aantal waarnemingen bij de jongens (n=129) werd dit enkel gereali-
seerd bij de meisjes (n=212). De variabelen opleiding van de adolescent en oplei-
ding van de ouders werden als indicatie van socio-economische status van de adoles-
cent gebruikt. Het effect van de opleiding van de jongere werd gecorrigeerd voor de
opleiding van de ouders en omgekeerd. Verder werd in elk model een correctie uit-
gevoerd voor leeftijd, gezinssituatie, woonplaats, geboorteland ouders, aantal kinde-
ren in het huishouden.
De resultaten van deze multivariate analyses (zie website DWTC voor gedetailleerde
informatie) zullen niet in detail besproken worden omdat men globaal kan besluiten
dat men ongeveer dezelfde bevindingen verkrijgt als in een univariate analyse. Ado-
lescenten die een algemene opleiding volgen en jongeren waarvan beide ouders
hebben verder gestudeerd lijken een gezonder eetpatroon te volgen.

a) Analyses rekening houdende met (niet-)gebruikers
Een belangrijk aandachtspunt bij de presentatie van de resultaten uit voorgaande
paragrafen is dat de consumptie van voedingsmiddelen is berekend op basis van alle
tieners en niet enkel op basis van de ‘gebruikers’. In de volgende paragraaf zal die-
per worden ingegaan op de socio-economische ongelijkheid in de consumptie van
voedingsmiddelen indien men enkel met gebruikers rekening houdt.
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Indien enkel ‘gebruikers’ in rekening worden gebracht blijkt dat de inname van fruit
en vis bij humaniora jongens significant hoger is, terwijl de inname van de groep
vetten, oliën en hartige sauzen significant hoger is bij technische jongens. Een rele-
vant verschil tussen de studieniveaus werd waargenomen voor de gebruikers van
ontbijtgranen (57% bij humaniora versus 29% in technische opleiding).
Bij de meisjes werd vastgesteld dat het percentage gebruikers voor een aantal
belangrijke voedingsmiddelengroepen een significant verschil vertoond tussen
humaniora en technische afdelingen. Zo is frisdrank duidelijk populairder in de
technische afdelingen (93% versus 77%), terwijl meer humaniora meisjes verbruiker
zijn van vers fruit (94% versus 82%), gekookte groenten (99% versus 91%), kaas
(97% versus 90%) en melk en melkproducten (99% versus 92%). Bovendien is de
gemiddelde inname van water, vers fruit, totaal fruit, gebak en koek, gekookte
groenten, totaal groenten, kaas, melk en melkproducten hoger bij gebruikers uit de
humaniora in vergelijking met de gebruikers uit de technische afdelingen.
Indien opleiding van de ouders als indicator van sociale klasse wordt gehanteerd in
de context van ‘enkel gebruikers’, dan stelt men vast dat jongens waarvan beide
ouders hebben verder gestudeerd een significant hogere inname van brood en sui-
ker, snoep en andere zoete producten vertonen, terwijl hun inname van vlees signi-
ficant lager is. Meisjes waarvan beide ouders verder gestudeerd hebben, hebben een
significant hogere inname van brood, gedroogd fruit, gebak en koek, rauwe groen-
ten, melk en melkproducten en suikerwaren.

b) Variatie in bronnen van voedingsmiddelen
Een ander aspect is dat jongeren met een hogere sociale klasse meer verschillende
soorten groenten en fruit consumeren dan hun ‘tegenhangers’ (zie tabel 3.1.).
Dit betekent dat jongeren met een hogere sociale klasse meer variatie in hun voe-
dingspatroon vertonen. Dit kan een mogelijk gezondheidsbevorderend aspect zijn
maar hierover is geen duidelijkheid.
Andere producten die men vanuit gezondheidsaspect kan bekijken zijn vis(-waren),
vlees(-waren), zuivel en suikerrijke producten. Bij de zuivel-, vis- en vleesproducten
kan men een onderscheid maken tussen vette en magere producten. Omwille van
het beperkt aantal subjecten in iedere subcategorie dient men de bekomen resulta-
ten met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.
Mannelijke adolescenten waarvan de ouders niet verder gestudeerd hebben consu-
meren significant meer mager vers vlees. Bij de meisjes stelt men vast dat de techni-
sche studenten significant meer vette vis, vette viswaren en vet vers vlees consume-
ren, anderzijds is hun consumptie van halfvolle melk significant lager.
Een gelijkaardig patroon verkrijgt men wanneer de sociale klasse is gebaseerd op de
opleiding van de ouders. Meisjes uit een lagere sociale klasse consumeren signifi-
cant meer vette vis en vet vers vlees, terwijl hun consumptie van magere en halfvol-
le melk lager is. Deze verschillen kunnen aantonen dat personen uit een lagere
sociale klasse meer voorkeur hebben voor producten die vetrijker zijn. Niettegen-
staande wordt dit niet weerspiegeld op het macronutriënten niveau.
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c) Theorie van Barker
In het licht van de theorie van Barker – het verleden is medebepalend voor de huidi-
ge gezondheidstoestand – werden analyses uitgevoerd, waarbij groepen met een
gunstiger verleden worden vergeleken met groepen met een ongunstiger verleden,
in de mate dat dit gereflecteerd wordt door het opleidingsniveau van de ouders.
De eerste groep zijn adolescenten die een humaniora opleiding volgen en waarvan
beide ouders hebben verder gestudeerd, de tweede groep adolescenten zijn meisjes
die een technische opleiding volgen en waarvan beide ouders niet verder hebben
gestudeerd. Men kan waarnemen dat er een significant verschil is in de energie-inna-
me, humaniora meisjes hebben een hogere inname. Meisjes uit een technische
opleiding hebben een significant hogere inname van mono-onverzadigde vetzuren.
Op micronutriënten niveau zijn met uitzondering van haem-Fe alle innamen signifi-
cant verschillend. Het zijn telkens de humaniora meisjes die een significant hogere
inname vertonen. Relatief (uit gedrukt per 1000 kcal) is de inname van calcium, fos-
for, haem-Fe, magnesium en vitamine B2 significant hoger bij humaniora studenten.
Indien men een vergelijking maakt tussen het procentueel aantal studenten dat de
aanbevelingen nakomt, merkt men dat er een significant verschil is voor Ca. Signifi-
cant meer meisjes met een technische opleiding behalen de opgelegde normen niet.
Op het niveau van de macronutriënten werd er geen verschil gevonden. De humani-
ora meisjes hebben een significant hogere consumptie van totaal melk(producten),
magere melk(producten), halfvolle melk(producten), totaal vis(producten), magere
verse vis, gebak en koek, kaas, suikerrijke waren en een significant lagere consump-
tie van vette verse vis (opgelet in totaal slechts 10 verbruikers), vers vet vlees.
Ondanks de beperkte steekproefomvang vindt men terug dezelfde resultaten als hier-
boven. Humaniora meisjes hebben de neiging om minder vette producten te consu-
meren dan meisjes uit het technisch onderwijs, zij consumeren meer suikerrijke
producten en gebak en koek.
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d) Voedingsaanbevelingen
De vergelijkingen tussen de verschillende indicatoren van sociale klasse gebeurden
steeds op het niveau van de gemiddelde inname van specifieke nutriënten of voe-
dingsmiddelen. Een andere mogelijke vergelijking tussen groepen met een verschil-
lende sociale klasse is op basis van de voedingsaanbevelingen. Er wordt nagegaan
welk procentueel aandeel van iedere socio-economische subgroep voldoet aan de
aanbevelingen van de Nationale Raad voor Voeding. (zie Figuur 3.1.)
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Uit de figuur kan worden afgeleid dat op het vlak van de macronutriënten er zich
geen verschillen voordoen. Wat echter wel opmerkelijk is, is het hoge percentage
jongeren dat de voedingsaanbevelingen niet nakomt. Op het niveau van micro-
nutriënten zijn echter wel verschillen op te merken, voornamelijk bij de meisjes. De
te lage inname van ijzer wordt in deze figuur nogmaals weerspiegeld en heeft bijge-
volg ook geen significante verschillen. Interessant is wel het micronutriënt calcium,
waarbij men op groepsniveau geen verschillen merkt tussen de verschillende socio-
economische status van de jongeren maar echter wel wanneer men kijkt hoeveel
personen de aanbevelingen niet nakomen. Dit kan een indicatie zijn dat de sociaal
lagere groepen niet noodzakelijk verschillen van de sociaal hogere groepen (gemid-
delden) maar echter wel kwetsbaarder zijn (hoger percentage aan personen die de
aanbeveling niet halen). Wat betreft het nakomen van de aanbevelingen op voe-
dingsmiddelenniveau kan men vaststellen dat er geen significante verschillen zijn bij
de jongens. Bij meisjes is het duidelijk dat meer humaniora meisjes de aanbevelin-
gen nakomen dan technische meisjes. Op groenten na is dit geldig voor de overige
voedingsmiddelengroepen. Indien men de opleiding van de ouders in rekening
brengt stelt men een gelijkaardig patroon vast. Meisjes waarvan de ouders verder
gestudeerd hebben, volgen meer de aanbevelingen (al dan niet significant) dan de
overige meisjes. Het grote verschil in de melkconsumptie bij beide indicatoren is
een weerspiegeling van de vastgestelde verschillen bij de inname van calcium.

e) Healthy Diet Index
De Healthy Diet Index (zie hierboven) werd berekend voor alle adolescenten en
vervolgens vergeleken tussen de verschillende indicatoren van sociale klasse. Uit de
resultaten blijkt dat bij adolescenten de gemiddelde Healthy Diet Index gelijk is aan
2.4 respectievelijk voor jongens en meisjes. Dit laag cijfer is naar alle waarschijnlijk-
heid te wijten aan de belangrijke bijdrage van macronutriënten. De aanbevelingen
worden globaal niet gevolgd. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de
verschillende klassen indien men de twee meest gebruikte indicatoren in rekening
bracht, zowel niet bij jongens als bij meisjes.

f) Voedselveiligheid
Het voedingspakket van onze bevolking bevat naast nutritionele aspecten ook
aspecten van voedselveiligheid. In dit kader werden een aantal analyses uitgevoerd
aan de hand van probabilistische modellering. In eerste instantie werd de problema-
tiek van PCB- en dioxine- inname bekeken. In dit simulatieonderzoek werden huma-
niora meisjes vergeleken met meisjes uit technische afdelingen. Omwille van het
beperkt aantal deelnemers bij de jongens werden deze niet geïncludeerd in de stu-
die. Uit de resultaten van dit onderzoek (zie website DWTC voor gedetailleerde
informatie) kan men vaststellen dat de blootstelling verschillend is voor bepaalde
soorten vet. Deze verschillen zijn te wijten aan het verschil in consumptie en aan de
variatie eigen aan deze simulaties. Globaal kan men stellen dat er zich geen groot
verschil in de blootstelling voordoet bij meisjes uit verschillende soorten opleiding.
De gevolgen van deze blootstelling worden in dit rapport niet behandeld. Een twee-
de simulatie kadert in de problematiek omtrent acrylamide. In deze subanalyse werd
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enkel gebruikt gemaakt van de opleiding van de tienermeisjes. De resultaten (zie
website DWTC voor gedetailleerde informatie) tonen opnieuw aan dat er globaal
geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de verschillende klassen. Verschillen
die wel waar te nemen zijn, zijn gevolg van een verschil in consumptie. De con-
sumptie van frieten is bij de technische meisjes hoger dan bij de humaniora meisjes
en bijgevolg zorgt dit voor een differentiatie in de blootstelling. Globaal kan men
besluiten dat er tussen de verschillende sociale klassen geen verschillen kunnen
worden waargenomen in de blootstelling aan PCB’s en acrylamide.

Men kan besluiten dat de verschillen in het voedingspatroon bij de jongeren niet
steeds statistisch significant is. Twee redenen kan men opsommen, ofwel is de steek-
proef te klein en kan men de verschillen niet detecteren, ofwel zijn er gewoonweg
geen verschillen. Toch geven de resultaten een indicatie van wat zich in werkelijk-
heid voordoet. Op het vlak van de macronutriënten zijn geen noemenswaardige ver-
schillen vast te stellen. Men kan hieruit besluiten dat ondanks de verschillen in sociale
klasse, alle personen voldoende energie innemen en dat hun voedingspatroon op
macronutriënten niveau niet verschillend is. Iedereen slaagt erin om een voldoende
goed onderbouwd energetisch voedingspatroon samen te stellen. Op het vlak van
micronutriënten moet men echter vaststellen dat er zich wel significante verschillen
voordoen. Deze ongelijkheden komen zowel voor op groepsniveau als op individueel
niveau. Dit resulteert in het feit dat de groep jongeren uit een lagere sociale klasse
kwetsbaarder zijn op lange termijn. Duidelijke voorbeelden zijn de verschillen in Ca
en Fe. Ook op voedingsmiddelen niveau zijn deze verschillen duidelijk.

�&�&�& �6(A344#$#$
De Belgian Interuniversity Research in Nutrition and Health (BIRNH) is de oudste
databank die gebruikt werd in dit onderzoeksproject. De steekproefomvang van
deze studie is zeer groot maar wordt gekenmerkt door een zeer lage participatie. De
resultaten uit de univariate analyses zijn hieronder beschreven.

Verschillen in het voedingspatroon tussen de twee landsdelen zijn reeds in de litera-
tuur beschreven (Kornitzer et al., 1989b). Toch stelt men vast dat in het kader van
sociale ongelijkheid er zich gelijkaardige patronen voordoen in de twee landsdelen.
Mannen met een lagere opleiding hebben een significant hogere inname van poly-
sacchariden en een lagere inname van energie, enkelvoudige suikers en alcoholi-
sche dranken dan de hoger opgeleiden. Op voedingsmiddelen niveau wordt dit ver-
taald in hogere inname van fruit, fruitsap, groenten, kaas, vis en alcoholische dran-
ken door hoger opgeleiden en een hogere inname van aardappelen, brood en vlees
bij lager opgeleiden.
Lager opgeleide vrouwen hebben een lagere consumptie van groenten terwijl ze
een hogere consumptie van aardappelen vertonen.
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Op basis van beroepsstatus zijn gelijklopende patronen vast te stellen als op basis
van opleiding. Op basis van de burgerlijke staat zijn geen noemenswaardige ver-
schillen vast te stellen.

Het effect van leeftijd in deze studie is uitermate belangrijk. Daarom zijn multivaria-
te analyses noodzakelijk. Het effect van verschillende sociale variabelen werd nage-
gaan onafhankelijk voor: opleiding, beroepsstatus en leeftijd. Het effect van de
opleiding werd gecorrigeerd voor de beroepsstatus en omgekeerd. Uit deze analyses
is gebleken dat er interactie aanwezig is tussen opleiding van de deelnemer en de
beroepsstatus. Om deze reden werden de analyses voor het effect van opleiding
gestratifieerd naar beroepsstatus, waarbij twee groepen werden onderscheiden,
namelijk actieve bevolking – deelnemers met een zelfstandig statuut of loontrekken-
de – versus inactieve bevolking – studenten, huisvrouw/man, werkloos.
De analyses werden afzonderlijk uitgevoerd voor mannen en vrouwen. Om de
invloed van de gepensioneerden eruit te halen werd de steekproef beperkt tot alle
personen jonger dan 65 jaar.

Uit de analyse kan men concluderen dat actieve mannen met een hogere opleiding
een lagere energie-inname, een lagere procentuele energiebijdrage van totaal vet,
verzadigde vetzuren, mono-onverzadigde vetzuren, totaal koolhydraten, polysachari-
den en lagere absolute ijzer inname hebben dan de overige actieve personen. Ter-
wijl de procentuele energiebijdrage van poly-onverzadigde vetzuren, eiwitten,
mono- en disachariden en de absolute calcium inname hoger is.
Inactieve mannen met een hogere opleiding hebben een hogere procentuele ener-
giebijdrage van totaal vet, verzadigde vetzuren, mono-onverzadigde vetzuren, poly-
onverzadigde vetzuren, eiwitten, mono- en disachariden, en hogere absolute calci-
um inname dan de overige inactieve personen. Terwijl de procentuele energie bij-
drage van totaal koolhydraten en polysachariden lager is.
De inname van energie, de procentuele bijdrage van totaal vet, mono-onverzadigde
vetzuren, poly-onverzadigde vetzuren en de absolute inname van ijzer is bij inactie-
ven met hogere opleiding hoger dan bij de actieven met een hogere opleiding.
Globaal kan men hieruit concluderen dat mannen met een hogere opleiding een
beter voedingspatroon vertonen dan de overige mannelijke personen, al dan niet
actief. Bij de vrouwen kan men gelijkaardige resultaten vaststellen.

Binnen het globaal patroon stelt men wel vast dat hoger gediplomeerde personen
een globaal gezonder voedingspatroon vertonen, dit voornamelijk op het niveau van
micronutriënten.

a) Univariate analyse bij ‘gebruikers’
Vlaamse mannen met een hoger diploma hebben in vergelijking met mannen met
een lager diploma een significant lagere inname van aardappelen, brood, vetproduc-
ten, vlees, frisdranken en suikerrijke producten terwijl de inname van alcoholische
dranken, vis(producten), kaas, totaal groenten en fruitsap significant hoger is.

MATTHYS-NED.qxd  11/08/04  11:16  Pagina 270



�#�������	#���	�������	�������������	�#	�����#
�
����
	$$$

�'

Vlaamse vrouwen met een hoger diploma hebben in vergelijking met vrouwen met
een lager diploma een significant lagere inname van frisdrank, suikerrijke producten
en aardappelen terwijl de inname van fruitsap, groenten, fruit, kaas, alcoholische
dranken en gebak en koek significant hoger is.
Waalse mannen met een hoger diploma hebben in vergelijking met mannen met een
lager diploma een significant lagere inname van aardappelen, ei, brood en suikerrij-
ke producten terwijl de inname van fruitsap, groenten en alcoholische dranken sig-
nificant hoger is.
Waalse vrouwen met een hoger diploma hebben in vergelijking met vrouwen met
een lager diploma een significant lagere inname van aardappelen terwijl de inname
van groenten, frisdrank, kaas, ei, vlees en alcoholische dranken significant hoger is.
Men kan opnieuw concluderen dat personen met een hoger opleiding een gezonder
voedingspatroon vertonen. Op basis van beroepsstatus is het moeilijk om een één-
duidige conclusie te maken.

b) Healthy Diet Index
Net als bij de Tienerstudie werd een ‘Healthy Diet Index’ geïntroduceerd. Uit de
resultaten blijkt dat bij Vlaamse volwassenen de gemiddelde Healthy Diet Index
gelijk is aan 2.3 en 2.2 respectievelijk voor mannen en vrouwen. In Wallonië is de
waarde van de Healthy Diet Index respectievelijk 2.2 en 2.1 voor mannen en vrou-
wen. Dit laag cijfer is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de belangrijke bijdra-
ge van macronutriënten in de Healthy Diet Index. De aanbevelingen worden globaal
niet gevolgd. Er werd enkel een significant verschil gevonden tussen de verschillen-
de klassen bij Vlaamse mannen. Mannen met een lagere opleiding hebben een signi-
ficant hogere Healthy Diet Index (2.4 versus 2.27 bij hogere opleiding).

c) Voedselveiligheid
De inname van voedingsvreemde stoffen werd in deze databank niet gerealiseerd
omwille van de methodologische beperking van slechts één dag bevraging.
Globaal kan men op basis van de BIRNH-studie concluderen dat een hogere socio-
economische status (actieve beroepsstatus of hogere opleiding) geassocieerd is met
een gezonder voedingspatroon. Dit algemeen gegeven wordt vastgesteld bij mannen
en vrouwen in Vlaanderen en Wallonië. De verschillen situeren zich voornamelijk
op het niveau van micronutriënten en gezonde voedingsmiddelen. Het verbruik van
alcohol is evenwel consistent hoger bij de hogere socio-economische klassen. Naast
dit globaal beeld dient bijzondere aandacht te gaan naar de problematiek van de
waarde van de indicatoren van sociale klasse. Daarom kan het waardevol zijn nog
verdere analyses uit te voeren op het niveau van het inkomen.

�&�& & �5*#0#$
De Quality of Life studie recruteerde zijn deelnemers uit de BIRNH studie op voor-
waarde dat deze personen 65 jaar waren op het ogenblik van de studie (1994). De
steekproefomvang van deze studie is uiteindelijk vrij omvangrijk maar heeft het
nadeel dat de selectiebias die reeds aanwezig was in de BIRNH studie terug weer-
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spiegeld wordt. Zoals reeds werd vermeld bij de vorige studies werden in eerste
instantie hier ook tal van univariate analyses uitgevoerd om de socio-economische
ongelijkheden in het voedingspatroon na te gaan. Een korte samenvatting van de
univariate analyses is in de volgende paragraaf terug te vinden.

Verschillen in het voedingspatroon tussen de twee landsdelen zijn reeds in de litera-
tuur beschreven. Toch stelt men vast dat in het kader van sociale ongelijkheid er
zich gelijkaardige patronen voordoen in de twee landsdelen. De variabele diploma
toont aan dat mannen met een lagere opleiding een significant hogere inname van
polysacchariden en een lagere inname van enkelvoudige suikers en alcoholische
dranken hebben dan de hoger opgeleiden. Op voedingsmiddelen niveau wordt dit
vertaald in hogere inname van fruit door hoger opgeleiden en een hogere inname
van aardappelen bij lager opgeleiden.
Bij de vrouwen stelt men vast dat de verschillen tussen de twee regio’s ongeveer
gelijk zijn. Lager opgeleide vrouwen hebben een lagere consumptie van groenten
terwijl ze een hogere consumptie van aardappelen vertonen.
Op basis van beroepsstatus is het moeilijk om veralgemeende uitspraken te doen en
is een meer diepgaande en meer gedetailleerde analyse noodzakelijk. Op basis van
de burgerlijke staat zijn geen noemenswaardige verschillen vast te stellen.
De waarde van deze indicatoren is sterk bediscussieerbaar omwille van de tijdsdi-
mensie die men in rekening dient te brengen. Een indicator als opleiding moet met
de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat in de onderzochte sub-
populatie (65 – 92 jaar) niet iedereen gelijke kansen heeft gekregen om te studeren.
Deze ongelijkheid is niet alleen persoonsgebonden maar tevens leeftijdsgebonden.
De variabele beroepsstatus is eveneens aan deze condities gebonden. Het tijdskader
was totaal anders dan het huidige maatschappijbeeld.

Het effect van leeftijd is net als in de BIRNH studie uitermate belangrijk, omwille
hiervan werden multivariate analyses uitgevoerd. Men stelde vast dat de gelijkaardige
resultaten werden bekomen als in de univariate analyses. Meer gedetailleerde gege-
vens kan men terug vinden op de website van het DWTC.

a) Univariate analyse bij ‘gebruikers’
Vlaamse mannelijke senioren met een hoger diploma hebben een significant lagere
inname van aardappelen, totaal fruit, deegwaren, half vet vleeswaren terwijl de inna-
me van alcoholische dranken, rijst en vette vleeswaren significant hoger is. 
Vlaamse vrouwelijke senioren met een hoger diploma hebben een significant lagere
inname van alcoholische dranken (t.o.v. secundair onderwijs), terwijl de inname
van totaal fruit en vet vers vlees significant hoger is. Gelijkaardige resultaten worden
bekomen als in de analyses waarbij alle personen zijn betrokken. Toch dient aan-
dacht besteed te worden aan de inname van fruit die verschillend is bij analyse vol-
gens opleiding.
Waalse mannelijke senioren met een hoger diploma hebben een significant lagere
inname van aardappelen en brood terwijl de inname van rijst significant hoger is. 
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Waalse vrouwelijke senioren met een hoger diploma hebben een significant lagere
inname van aardappelen en vette vleeswaren terwijl de inname van rauwe groenten
significant hoger is.

b) Healthy Diet Index
Net als bij de Tienerstudie werd een ‘Healthy Diet Index’ geïntroduceerd. Uit de
resultaten blijkt dat bij Vlaamse ouderen de gemiddelde Healthy Diet Index gelijk is
aan 2.3 en 2.2 respectievelijk voor mannen en vrouwen. In Wallonië is de waarde
van de Healthy Diet Index respectievelijk 2.2 en 2.1 voor mannen en vrouwen. Dit
laag cijfer is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de belangrijke bijdrage in de
Healthy Diet Index van macronutriënten. De aanbevelingen worden globaal niet
gevolgd. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de verschillende klassen
indien men de twee meest gebruikte indicatoren (opleiding en beroepsstatus) in
rekening bracht, noch bij mannen, noch bij vrouwen.

c) Voedselveiligheid
De inname van voedingsvreemde stoffen werd in deze databank niet gerealiseerd
omwille van de methodologische beperking van slechts één dag bevraging.

Globaal kan men besluiten dat senioren uit een hogere sociale klasse een gezonder
voedingspatroon vertonen dan senioren uit een lagere sociale klasse. Senioren uit
een hogere sociale klasse hebben wel steeds een hogere consumptie van alcohol.

�&�&"& �6$-(54)#
De globale conclusie omtrent de consumptie van voedingsmiddelen en nutriënten
stelt men vast dat de onderzoekspopulatie – van kleuters tot en met ouderen – niet
voldoen aan de voedingsaanbevelingen zoals voorgeschreven door de Nationale
Raad voor de Voeding. Indien men de socio-economische ongelijkheden in het voe-
dingspatroon van onze populatie bekijkt kan men globaal vaststellen dat personen
met een hogere socio-economische status een gezonder voedingspatroon vertonen
dan personen uit een lagere sociale klasse. Deze ongelijkheid weerspiegelt zich in
een lagere inname van ongezonde vetten (verzadigde vetzuren), hogere inname van
micronutriënten en een hogere inname van gezondere voedingsmiddelen (fruit,
groenten) door personen uit een hogere sociale klasse. Opmerkelijk is wel dat de
grootste verschillen konden worden weergegeven indien men de indicator ‘oplei-
ding’ in rekening bracht.

In dit onderzoeksproject werd voornamelijk gebruik gemaakt van de indicator oplei-
ding – hetzij van de deelnemer zelf hetzij van zijn/haar ouders – en de indicator
beroepsstatus. De auteurs zijn er zich van bewust van de selectiebias en dat hier-
door de werkelijkheid niet altijd is weer te geven.
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De indicator opleiding moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden
omwille van de tijdsdimensie. In de doelpopulatie heeft niet iedereen gelijke kan-
sen, niet enkel omwille van economische redenen maar omwille van geslachtsken-
merken in een ander tijdskader.
De indicator beroepsstatus is eveneens aan deze condities gebonden. Het tijdskader
was totaal anders dan het huidige maatschappijbeeld.
Anderzijds moet men rekening houden met het feit dat men niet over gegevens
beschikt in verband met het inkomen van de onderzochte populatie. Gegevens hier-
omtrent zijn wel beschikbaar in de aankoopdatabanken.

Een tweede bedenking is de waarde van de gebruikte databanken in de context van
post-hoc analyses om socio-economische verschillen te detecteren, (zie hoger).

�&�& 
���	�����������������������
����	������
Een van de doelstellingen in het oorspronkelijk protocol was een studie naar de
clustering tussen voedingsgerelateerde determinanten van (on)gezondheid en ande-
re leefstijlfactoren (obesiteit, roken, fysieke activiteit, …) in verschillende sociale
klassen. In dit deel werd een eerste aanzet gegeven tot deze clusteranalyses. Men
heeft de data geëxploreerd om nagegaan of gelijkaardige verschillen zijn terug te
vinden in een aantal leefstijlfactoren als de verschillen die men vond in het voe-
dingspatroon.

�&�&�& 	(7#:#$#�8685(3.)#
In de resultaten van de Gezondheidsenquête kunnen duidelijke aanwijzingen terug-
gevonden worden voor een samenhang tussen zelfgerapporteerde gezondheidssta-
tus en socio-economische karakteristieken. In globo is de gezondheidsstatus van
personen met een eerder lagere opleiding slechter dan die van de hoger opgeleiden.

Dit fenomeen kan niet louter verklaard worden door te wijzen op verschillen in de
leeftijds- en geslachtssamenstelling van de onderwijsgroepen, in die zin dat ouderen
relatief oververtegenwoordigd zijn in de lagere onderwijsniveaus. Indien hiervoor
gecorrigeerd wordt (d.w.z. verschillen in leeftijd- en geslachtssamenstelling uitge-
vlakt worden) blijven een niet onaanzienlijk deel van de verschillen bestaan.
Deze socio-economische ongelijkheden kunnen verklaard worden door de leefstijl
(zie deel 1.1.).

Voor wat betreft de lichamelijke activiteit tijdens de vrije tijd, kan een duidelijke
socio-economische gradiënt vastgesteld worden: het percentage personen dat aan-
geeft een lichamelijke activiteit te beoefenen, stijgt met het opleidingsniveau. Als
men ook rekening houdt met de lichamelijke activiteiten uitgevoerd in het kader
van het beroep en de gewone dagelijkse bezigheden, toont de gradiënt de neiging
om zich om te keren: het gemiddeld energieverbruik daalt met de opleiding (behal-
ve in het Brussels Gewest).
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De resultaten met betrekking tot de voedingsstatus tonen aan dat de gemiddelde
waarde voor BMI (Body Mass Index) een duidelijke samenhang vertoont met het
opleidingsniveau. Vanaf het niveau ‘lager onderwijs’ neemt deze waarde significant
af naarmate het opleidingsniveau stijgt. De prevalentie van obesitas (Body Mass
Index van 30 of meer), is significant lager in de categorie hoger onderwijs in verge-
lijking met de andere opleidingsniveaus. De proportie jongeren met een overge-
wicht in de hoogste opleidingscategorie is significant lager dan deze proportie in de
opleidingscategorie lager en lager secundair onderwijs. Men dient echter wel reke-
ning te houden met het feit dat in de Gezondheidsenquête het gewicht en lengte
niet gemeten werden maar zelfgerapporteerd zijn.

Er kan een significant verschil vastgesteld worden wat de verdeling van rokers in
functie van het opleidingsniveau betreft: de groep die hoger onderwijs volgde, kent
een significant lagere proportie huidige rokers (22%) vergeleken met de andere
groepen (27% tot 30%), uitgezonderd bij de niet gediplomeerden (25%). Het aandeel
‘grote rokers’ bij gediplomeerden van hoger onderwijs is significant lager (27%) in
vergelijking met de andere opleidingsniveaus, terwijl het aandeel occasionele rokers
er hoger ligt (24%). (Resultaten Gezondheidsenquête 2001).

�&�&�& �(#5.#04
Bij de kleuters zijn indicatoren aanwezig, maar men kan de betrouwbaarheid – in
het kader van de huidige subanalyse – in twijfel trekken. De lengte en het gewicht
zijn zelfgerapporteerd waardoor het percentage overgewicht sterk kan beïnvloed
worden. Het rookgedrag bij deze kinderen kan men uitsluiten.

�&�&�& �)#$#04
In de Tienerstudie zijn er indicatoren voor leefstijl beschikbaar, maar er zijn enkele
beperkingen. De vraag naar roken is enkel en alleen een ja/neen vraag waardoor
deze niet bruikbaar is om als valide indicator van leefstijl te gebruiken in de studie.
De voedingsstatus – Body Mass Index – kan bepaald worden op basis van metingen
van gewicht en lengte. Body Mass Index bij adolescenten is leeftijdsafhankelijk, om
verschillen na te gaan is het noodzakelijk de jongeren op te delen volgens hun leef-
tijdsspecifieke Body Mass Index.
Uit de analyses blijkt dat er geen significante verschillen zijn in Body Mass Index bij
jongens tussen de verschillende opleidingen enerzijds en volgens de opleiding van
de ouders anderzijds. Bij meisjes met een technische opleiding stelt men vast dat er
significant meer meisjes zijn met overgewicht (Body Mass Index hoger dan 25) en
obesitas. Meisjes waarvan beide ouders niet verder hebben gestudeerd, vertonen
een significant hogere prevalentie van overgewicht en obesitas.
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Bij volwassenen zijn indicatoren voor leefstijl beschikbaar, namelijk de Body Mass
Index en het al dan niet roken. Zoals voor de voedingsinname wordt terug een
onderscheid gemaakt tussen Vlaanderen en Wallonië enerzijds en tussen vrouwen
en mannen anderzijds. Volgens de variabele opleiding van de deelnemers kan men
significante verschillen onderscheiden. Personen met een lagere opleiding vertonen
een hogere frequentie van overgewicht dan de overige personen, dit zowel in Vlaan-
deren en Wallonië als voor vrouwen en mannen. Bij de Vlaamse en Waalse mannen
is er geen uitgesproken verschil in de prevalentie van overgewicht tussen de ver-
schillende klassen volgens beroepsstatus. Loontrekkende Vlaamse en Waalse vrou-
wen hebben een significante lagere prevalentie van overgewicht dan de overige
vrouwen.

Het percentage rokers is significant lager bij mannen die een hogere opleiding heb-
ben gevolgd, in beide landsdelen. Bij vrouwen stelt men vast dat het percentage
rokers hoger is bij vrouwen met een hogere opleiding, in beide landsdelen.

�&�&"& �5*#0#$
In de Quality of Life studie zijn indicatoren voor leefstijl beschikbaar, namelijk de
Body Mass Index en het al dan niet roken. Zoals voor de voedingsinname wordt
terug een onderscheid gemaakt tussen Vlaanderen en Wallonië enerzijds en tussen
vrouwen en mannen anderzijds. In deze studie werd de lengte van de deelnemers
niet opnieuw gemeten. Dit kan een mogelijke bias naar overgewicht induceren
omwille van het mogelijks kleiner worden van de onderzochte populatie.
In Vlaanderen is er een hoger percentage overgewicht bij mannen die een hogere
opleiding hebben. Bij Vlaamse vrouwen is er een significant hoger percentage overge-
wicht bij personen met een lagere opleiding. Bij Waalse mannen en vrouwen is er
geen significant verschil in de Body Mass Index volgens de variabele opleiding. Indien
men de beroepsstatus bekijkt kan men geen significante verschillen waarnemen.
Bij het percentage rokers kon men geen significante verschillen vast stellen tussen
de verschillende socio-economische klassen.

�&�&%& �6$-(54)#
Men dient eerst op te merken dat de gehanteerde consumptiedatabanken niet toe-
reikend waren om de onderzoeksgroep in staat te stellen om specifieke clusteranaly-
ses uit te voeren. Omwille van deze reden, zijn de bovenvermelde resultaten een
eerste aanzet tot verdere analyses.
Tot besluit van de analyses van de socio-economische ongelijkheid in leefstijlfacto-
ren blijkt dat personen met een lagere opleiding vaker overgewicht vertonen dan
personen met een hogere opleiding. Dit beeld geldt zowel voor Vlaanderen als Wal-
lonië en in alle leeftijdscategorieën. Naarmate de leeftijd vordert worden de verschil-
len steeds geringer en minder opvallend. Het is wel duidelijk dat de indicator oplei-
ding terug meer verschillen aantoont dan de indicator beroepsstatus.

MATTHYS-NED.qxd  11/08/04  11:16  Pagina 276



�#�������	#���	�������	�������������	�#	�����#
�
����
	$$$

�

 & �����
��

Tot besluit trachten we enkele vaststellingen samen te vatten:

Een belangrijke beperking, inherent aan het onderzoek, heeft te maken met de
keuze die werd gemaakt voor bestaande databanken; studies die niet ontworpen
waren om sociale stratificatie van voedingsconsumptie te analyseren lenen zich
slechts op zeer beperkte mate tot dit doel.

De voornaamste methodologische beperkingen zijn:
� lage participatie doet vragen rijzen omtrent representativiteit van de studiepopula-
tie;
� databanken zijn niet ontworpen om sociale verschillen na te gaan;
� selectiebias: de werkelijke beroepsverdeling en opleiding in vergelijking met de
verdeling in de beschikbare studies;
� waarschijnlijk nog lagere participatie bij de sociaal lagere klasse, dus is er mis-
schien onderschatting van de situatie.

De voornaamste sleutelboodschappen zijn:
� men stelt vast dat de globale populatie de voedingsaanbevelingen niet nakomt
maar de situatie is alarmerender bij de sociaal lage klassen;
� de populatie moet trachten de aanbevelingen na te leven. Men dient wel rekening
te houden met mogelijke neveneffecten (voedselveiligheid, grotere consumptie,…)
die dit zou kunnen veroorzaken;
� men stelt vast dat de verschillen zijn waar te nemen in alle leeftijdscategorieën van
de bevolking;
� de algemene bevindingen zijn terug te vinden bij zowel mannen als vrouwen;
� de verschillen die werden vastgesteld tussen de verschillende sociale klassen wer-
den waargenomen in Vlaanderen en Wallonië.

"&� ��
��

��

Dit onderzoek had tot doel sociale stratificatie in consumptie van voedingsmiddelen
in België te bestuderen en de mogelijke impact daarvan op de volksgezondheid te
expliciteren en te kwantificeren.
De ultieme finaliteit van dit werk bestond erin concrete aangrijpingspunten en
krachtlijnen voor realistische en haalbare interventiestrategieën te identificeren ten
behoeve van beleidsverantwoordelijken in het brede domein van volksgezondheid
en welzijn.

Het kader waarin het onderzoek werd uitgevoerd (DWTC oproep: Meerjarig onder-
zoeksprogramma over actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie; Thema van het
onderzoek: Deel I, paragraaf 3, punt c 5: “Consumptiepatronen, voeding en armoe-
de”. Projectnummer: SO/02/014) stipuleerde dat deze doelstelling diende gereali-
seerd te worden op basis van bestaand materiaal, m.a.w. op basis van wetenschap-
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pelijk onderzoek dat in het verleden werd uitgevoerd, meestal door andere onder-
zoeksgroepen en steeds met een basisobjectief dat helemaal niet parallel liep met
het huidige.
Hoewel a-priori zoveel mogelijk werd geanticipeerd op de moeilijkheden die hier-
mee zouden kunnen gepaard gaan en de mogelijke remediering daarvan, zijn de
beperkingen van dergelijke zogenaamde “secundaire analyses” in feite toch slechts
in de loop van de uitwerking van het project ten volle tot uiting gekomen.

Bij aanvang van het project werd een inventaris opgesteld van bestaande en toegan-
kelijke databanken, waarin gegevens over consumptie van voedingsmiddelen – het-
zij als hoofdbestanddeel, hetzij als onderdeel van een studie – waren gestockeerd.
Vervolgens werd elke databank nader bestudeerd op de mogelijkheid om op een
valide manier gradaties in consumptiegedrag in functie van sociaal-economische
indicatoren in kaart te brengen. Uit een totaal van 13 studies die oorspronkelijk als
relevant en potentieel bruikbaar werden beschouwd, zijn op die manier uiteindelijk
slechts vier grote databanken weerhouden als voldoende onderling vergelijkbaar en
met voldoende solide basis ten einde een sociale stratificatie in consumptiegedrag te
bestuderen.

In het licht van een goede interpretatie van de voorgestelde gegevens is het echter
van belang om ook voor deze databanken nog een aantal beperkingen voor ogen te
houden. De belangrijkste tekortkomingen en beperkingen kunnen als volgt worden
samengevat:

� De databanken vertonen onderling een vrij sterke heterogeniteit voor wat betreft
tijdskader, steekproefkader, steekproefgrootte en participatie. Daardoor is er ook
vrij grote variabiliteit in de externe validiteit ervan. Specifiek voor de context van
onderzoek naar sociale stratificatie kan de concrete vraag gesteld worden in welke
mate de sociaal-economisch zwakste groepen uit onze samenleving op realistische
wijze vertegenwoordigd zijn in de studies en in welke mate hierin verschillen tussen
de studies bestaan. Wellicht de enige controlevariabele die hierover uitsluitsel zou
kunnen geven – namelijk het gezinsinkomen – was juist in geen enkele databank
beschikbaar.

� De methode die gebruikt werd voor de verzameling van voedingsgegevens was
voor elke studie weer anders en dit leidt tot aanzienlijke verschillen in de bruikbaar-
heid van de databanken en in de precisie van de resultaten. Vooral wanneer geke-
ken wordt naar variabelen die gekenmerkt worden door een grote intra-individuele
variabiliteit (bijvoorbeeld de meeste micronutriënten), waarvoor m.a.w. een obser-
vatieperiode van langere duur (meerdere dagen) gewenst is. Dit was echter alleen
maar het geval voor één onderzoek (namelijk het onderzoek bij tieners).

� Een analoge bedenking kan worden gemaakt met betrekking tot de architectuur
van de diverse databanken. Het niveau van aggregatie voor voedingsmiddelen bij-
voorbeeld vertoont bijzonder grote heterogeniteit. In de BIRNH databank worden
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156 groepen voedingsmiddelen onderscheiden, terwijl dit in de tieners studie 754
bedraagt – cijfers die voor zich spreken voor wat betreft de exploiteerbaarheid van
de databanken in de specifieke context van voedingsmiddelen.

� De beschikbare variabelen met sociaal-economische dimensie en de operationali-
sering daarvan bleek eveneens verschillend te zijn voor elke studie. (De wijze waar-
op op dit vlak getracht werd harmonisering te bewerkstelligen, is uitgewerkt in
punt 2.2.).

Indien men de literatuur m.b.t. sociale ongelijkheid in gezondheid en gezondheids-
gedrag nader bestudeert, stelt men vast dat er geen consensus bestaat over het
ideale construct voor het meten van sociaal-economische status van individuen in
een samenleving om de eenvoudige reden dat dergelijke karakteristieken niet objec-
tiveerbaar zijn als fysische grootheden, doch geconditioneerd zijn op een hele reeks
van andere kenmerken van de onderzochte subjecten en op de distributie van uit-
komsten van deze kenmerken bij andere subjecten uit dezelfde populatie.
Nemen we als voorbeeld een variabele als “opleiding”. Dit wordt uitgedrukt als het
aantal jaren dat iemand gestudeerd heeft, het hoogst behaalde diploma, etc. … Deze
variabele wordt slechts interpreteerbaar in een context waarin men alle types van
opleiding en hun onderlinge rangschikking in de onderzochte groep kent en waarin
bovendien de impact gekend is binnen de onderzochte groep van de karakteristiek
“opleiding” op andere variabelen zoals “inkomen”, “werkstatus”, “professionele vol-
doening” en dergelijke meer. Deze relaties zijn immers continu in beweging. Zo is
het zonder meer duidelijk dat de impact van “opleiding” in het creëren van een
sociale diversificatie vandaag heel anders is dan het geval was enkele generaties
geleden, toen de drempel naar hogere opleidingen heel anders was dan vandaag het
geval is. 
Variabelen als “inkomen”, “werkstatus”, “professionele voldoening”, etc hebben elk
op hun beurt weer impact op andere – met meer of minder precisie – meetbare uit-
komsten op individueel vlak (vb. werkstatus en professionele voldoening hebben
invloed op de individuele ervaring van job stress, hetgeen op zich een sleutel vormt
naar een aantal fysiologische processen met potentiële invloed op de gezondheid). 
Bovendien kunnen al deze variabelen ook nog eens onderling met elkaar in interac-
tie treden bij de uitoefening van hun effecten.
Op deze wijze wordt met andere woorden het globale beeld van sociaal-economi-
sche positionering waaiervormig verder uitgebreid naar andere domeinen tot op
een punt dat er een min of meer rechtstreekse impact op gezondheid kan onder-
kend worden. Het volledig in kaart brengen van een dergelijke waaier van determi-
nanten op individueel niveau is in de praktijk onmogelijk.

In realiteit komt dit dan neer op het bestuderen van het effect van een of meerdere
karakteristieken op een of meerdere eindpunten. Het is belangrijk voor ogen te hou-
den dat een dergelijke “pars pro toto” methodologie een belangrijke simplificatie
inhoudt die onvermijdelijk associaties in ene of andere richting kan beïnvloeden –
m.a.w. een over -, c.q. onderschatting inhoudt.
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Een analoge probleemstelling dringt zich inderdaad voor dit werk ook op m.b.t. de
onderzochte eindpunten. Immers, de interesse van de basishypothese gaat naar ver-
schillen in voeding tussen sociale klasse als intermediair mechanisme dat mede aan
de basis ligt van verschillen in gezondheid. Maar wat is voeding en vooral, hoe meet
men dit?
Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is de invloed van voeding op de gezondheid
substantieel. De mechanistische achtergrond hiervan is echter nog in grote mate
onopgehelderd, gezien ook de complexiteit van de associatie: we eten een veelheid
van chemische stoffen (nutriënten, non-nutriënten, contaminanten, …), geprodu-
ceerd volgens zeer diverse processen, in allerlei verhoudingen en op basis van uit-
eenlopende bereidingswijzen klaargemaakt. Noch van individuele nutriënten, noch
van individuele voedingsmiddelen kan ongenuanceerd gesteld worden dat ze
gezond of ongezond zijn volgens een zwart/wit dichotomisering. Veeleer moet het
geheel van het voedselpakket in acht genomen worden en de interactie daarvan met
andere levensstijlfactoren zoals fysieke activiteit en rookgedrag.
Aan deze problematiek werd in dit rapport getracht te verhelpen door het gebruik
van de Healthy Diet Index als bijkomende meer globale indicator van voeding naast
het meten van afzonderlijke voedingsmiddelen(groepen) als indicatoren (zoals uitge-
werkt onder paragraaf 2.3.).

Deze laatste verdienen naar interpretatie toe toch nog enige bijkomende duiding.
Op niveau van nutriënten kan men globaal stellen dat de onderlinge verhouding tus-
sen de energiepercentages voor de macronutriënten op populatieniveau een belang-
rijke predictieve waarde hebben met betrekking tot de meest voorkomende chroni-
sche degeneratieve aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en
obesitas. Voor micronutriënten is deze associatie veel minder duidelijk en is de rele-
vantie wellicht meer in andere domeinen te zoeken (bijvoorbeeld ijzergebrek en
anaemie). Bovendien moet rekening gehouden worden met lagere precisie op basis
van de gebruikte meetinstrumenten.

Voor wat betreft voedingsmiddelen, kunnen de volgende groepen onderscheiden
worden als relevant op grond van de beschikbare wetenschappelijke evidentie
m.b.t. hun impact op de volksgezondheid – hetzij in gunstige zin, hetzij in ongunsti-
ge zin.
� Gunstig: -groenten;

-fruit;
-vis (vooral vette vis);
-volkoren graanproducten;

� Ongunstig: -de meeste frisdranken;
-voedingsmiddelen met hoog dierlijk vetgehalte;
-voedingsmiddelen met hoge ratio energie/nutriëntdensiteit;
-voedingsmiddelen met hoog NaCl gehalte.
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Groenten en fruit kunnen in principe ad libitum geconsumeerd worden en er is evi-
dentie voor een continue positieve associatie met gezondheid over een heel brede
range van inname. Voor vis bestaat brede consensus over het beschermende effect
vanaf een inname van twee porties per week.
Volkoren graanproducten konden in de verschillende databanken niet op uniforme
wijze worden geïdentificeerd.

Voor een aantal andere voedingsmiddelengroepen is het niet steeds mogelijk ze als
gunstig of ongunstig te bestempelen omdat ze als groep te heterogeen zijn in dit
opzicht (vb. zuivelproducten).

*
*     *

Ondanks de niet te ontkennen beperkingen zoals hierboven beschreven, kunnen
toch een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek weerhouden worden.
De belangrijkste rode draad doorheen de verschillende databanken is ongetwijfeld
het effect van opleidingsniveau – of desgevallend het opleidingsniveau van de
ouders.

Deze factor is duidelijk positief geassocieerd met een globaal gezonder voedingspa-
troon (op basis van geobserveerde wisselende combinaties van de bovenvermelde
indicatoren) op alle leeftijden, bij beide geslachten en in de twee landsgedeelten.
(NB: er dient hierbij wel voor ogen gehouden te worden dat de factor “inkomen” en
de interactie die deze factor zou kunnen vertonen met “opleiding”, niet in rekening
kon worden gebracht).

Het effect van opleiding is het sterkst aanwezig op het niveau van voedingsmiddelen
(groenten en fruit, vis, frisdrank), minder nadrukkelijk op niveau van micronutriën-
ten en doorgaans helemaal afwezig op het niveau van macronutriënten.
De resultaten m.b.t. deze laatste groep wijzen er overigens duidelijk op dat ook bij
de hoger opgeleide subgroepen het voedingsprofiel behoorlijk ver afwijkt van de
aanbevelingen, een vaststelling die reeds ten overvloede gerapporteerd is geweest
op basis van divers onderzoek in België.
Voor micronutriënten is het beeld niet zo duidelijk. Enerzijds dient opgemerkt dat
de gebruikte databanken slechts onderzoek op een beperkt aantal micronutriënten
toelaat. De resultaten voor die nutriënten die wel konden in kaart gebracht worden,
wijzen op een consistente (niet-significante) trend voor de meeste micronutriënten.
Dit wijst in de richting van een globale lagere densiteit aan nutriënten in het voed-
selpakket van lager opgeleide subgroepen, hetgeen overigens perfect compatibel is
met de lagere inname van groenten en fruit.
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Verondersteld kan worden dat een lagere nutriëntdensiteit via zeer uiteenlopende
fysiologische pathways (13) een globaal lager potentieel aan beschermende invloe-
den (vb. via antioxidatieve stoffen, via het immuunsysteem, e.d.m.) zou kunnen
inhouden, waardoor negatieve invloeden van allerlei aard een sterkere impact kan
hebben en vaker tot pathologieën kan leiden.

Voor een aantal voedingsmiddelengroepen – voornamelijk groenten, fruit en vis – is
er zoals reeds gesteld duidelijk een verschil in consumptie waar te nemen in het
voordeel van subgroepen met een hoger opleidingsniveau. Hierbij dient echter
onmiddellijk onderlijnd dat ook bij deze groepen er gemiddeld nog een vrij grote tot
zeer grote afwijking is van de aanbevelingen uit de zogenaamde voedselgidsen, zoals
de respectieve voedingsdriehoek/voedingspiramide, die werden ontwikkeld in
Vlaanderen en in Wallonië.

Het effect van opleiding wordt in elk geval in de Westerse vakliteratuur ter zake
vaak weerhouden als een cruciaal startpunt van waaruit processen in de richting
van een minder gunstig voedingsgedrag worden geïnitieerd.
Bovendien hebben we argumenten om aan te nemen dat deze factor niet enkel zijn
effect heeft op voeding, doch mede bepalend is voor een soort van clustering van
meer gezonde levensstijl bij hoger opgeleide individuen en meer ongezonde levens-
stijl bij lager geschoolden.
Zo stelt men vast (paragraaf 3.2.4.) dat hoger opgeleide mensen minder vaak roken,
meer aan fysieke activiteit doen, etc.. Aangezien deze associaties beschreven in
paragraaf 3.2.4. steeds in dezelfde richting gaan, kan men onrechtstreeks afleiden
dat er inderdaad een zekere clustering in deze zin aanwezig is.

Wat kan dit gegeven ons leren m.b.t. het wegwerken van verschillen in gezond-
heidsgedrag? M.a.w. waarom hebben mensen met een hogere opleiding een gezon-
der voeding en leefstijlgedrag en is dit een onveranderlijk gegeven? Zoniet, wat is
nodig om op dit differentiatieproces in te grijpen?
Het antwoord op deze vragen ligt buiten het bestek van het huidig onderzoek, doch
vormt anderzijds de cruciale basis van waaruit eventueel een brug kan geslagen wor-
den naar mogelijke denkkaders voor verdere probleemdetectie en vooral ook naar
mogelijke interventies. Het is immers enkel op basis van inzichten in de oorzaken
van deze verschillen dat maatregelen kunnen voorgesteld worden.
Precies om die reden wordt bij deze vraag toch even stilgestaan.

Het is duidelijk dat hoger opgeleiden beter toegang hebben tot informatiebronnen
en deze informatie ook beter kunnen interpreteren en in de praktijk omzetten.
Hoger opgeleiden zijn ook meer “informatiezoekend” dan lager opgeleiden.

(13) Fysiologische pathways: wegen van de stofwisseling; de stofwisseling is een eigenschap van alle
levende wezens. Ieder levend wezen neemt stoffen uit zijn omgeving op en geeft andere aan de
omgeving af. Chemische stoffen geleverd door de voeding worden in het organisme door de stofwis-
seling verwerkt met een tweevoudig doel: 1e lichaamseigen stoffen op te bouwen; 2e de nodige
energie voor de werking van het organisme te leveren.
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Gezonde voedingsgewoonten kunnen enkel tot stand komen op basis van een mini-
mum kennis over voeding (welke als eerste basisvoorwaarde dient vervuld te zijn
om tot “inzicht” en van daaruit tot “motivatie” te komen) alsook een minimum aan
vaardigheden om gezonde voeding klaar te maken. (Dit in tegenstelling tot bijvoor-
beeld rookgewoonten. Er is geen echte kennis nodig om het roken te laten, men
moet enkel “aanvaarden” dat er een relatie is tussen het roken van sigaretten en een
aantal gezondheidsproblemen).

Een relatief “kennisdeficit” m.b.t de relatie voeding / gezondheid bij lager opgelei-
den kan echter slechts een gedeeltelijke verklaring zijn voor de gevonden effecten.
“Gezondheidskennis en -motivatie” is ook voor hoger opgeleiden niet steeds de
belangrijkste factor in het totstandkomen van hun voedingspatroon. Het effectieve
individuele gedrag wordt uiteindelijk toch gestuurd vanuit een veel complexer ach-
tergrond. In de inleiding is er reeds op gewezen dat “opleiding” belangrijke interac-
ties vertoont met andere, in dit onderzoek niet gemeten, factoren die het gedrag
beïnvloeden. De gevonden effecten van “opleiding” kunnen dan ook niet beperkt
worden tot een gebrekkige kennis en een gebrek aan informatie over gezonde voe-
dingsgewoonten.
Sociaal-psychologische theorieën en sociologische theorieën wijzen op de beperkte
impact van informatie en kennis op het gezondheidsgedrag. Sociaal-psychologische
theorieën, ondersteund door empirisch onderzoek, hebben het belang aangetoond
van attitudes, sociale invloed, zelfeffectiviteit en vaardigheden. Sociologische theo-
rieën hebben vooral aandacht voor het effect van levensomstandigheden (tekorten in
de primaire behoeften zoals slechte woonomstandigheden, geen of zwaar en onge-
zond uitvoerend werk), omgevingsinvloeden (vb. gebrek aan aanbod van gezonde
voeding in kantines, gebrek aan rolmodellen voor gezonde voedingsgewoonten) en
een beperkt toekomstperspectief op het gezondheidsgedrag van individuen.

In het licht van het voorgaande is de relevantie van de bevinding dat opleiding een
sterke determinant is van sociale stratificatie in consumptiegedrag, uiteraard
beperkt. 
Als algemeen beleidsadvies kan hieruit echter weerhouden worden dat de aanpak
van deze stratificatie zich dient te bewegen op een multi-axiaal model, waarbij tege-
lijk gewerkt wordt aan kennisoverdracht en aan het verbeteren van omgevingsfacto-
ren en levensomstandigheden als noodzakelijke basisvoorwaarden teneinde sub-
groepen van de bevolking hun koers te doen wijzigen in de richting van een meer
gezondheidsgericht gedrag.

In dit verband is het wellicht ook nuttig nog even stil te staan bij de theorie van
David Barker van de Universiteit van Southampton (UK). Deze theorie leert ons dat
de problematiek van sociale ongelijkheid in gezondheid deels bewerkstelligd wordt
via vicieuze cirkels die langs de navelstreng met elkaar verbonden zijn en dat bijge-
volg het wegwerken van verschillen moet bekeken worden in een “transgeneratie”
perspectief. Immers, indien deze theorie gebaseerd is op werkelijke mechanismen
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(en daarvoor is toch reeds heel wat evidentie verzameld), zijn de sociaal gedetermi-
neerde verschillen in gezondheidsgedrag bij de moeder (voeding, roken, etc.) reeds
conditionerend voor de gezondheid van het ongeboren leven, niet enkel op korte
termijn (vb. in termen van prematuriteit, laag geboortegewicht, en dergelijke meer),
doch ook op lange termijn, meer bepaald via een verhoogde kans op chronisch
degeneratieve aandoeningen in het latere leven van de nakomelingen. Volgens het
model van Mackenbach is gezondheid op zich bovendien een mechanisme dat bij-
draagt tot sociale verschillen, die dan weer bijdragen tot verschillen in gezondheids-
gedrag, die zich potentieel doorzetten tijdens de zwangerschap en die bijgevolg via
het Barker model leiden tot verschillen in gezondheid en zo weer leiden tot … 
Hier is dus duidelijk sprake van een vicieuze cirkel, die weliswaar ongetwijfeld veel
complexer is dan hier wordt voorgesteld, doch die toch reeds enkele mogelijke
interventieaangrijpingspunten identificeert.

%& 
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� Het wegwerken van sociale ongelijkheid is om vele andere redenen een grote
prioriteit. Het eventuele succes daarvan zal automatisch ook zijn invloed hebben op
de voeding en alles wat daarmee samenhangt in termen van gezondheid.

� Interventiestrategieën met betrekking tot voeding kunnen bij voorkeur gericht
zijn op de algemene bevolking omdat:
– de totale bevolking – m.a.w. zowel de hogere als de lagere sociale klassen – gemid-
deld een voedingspatroon vertoont dat in vele opzichten afwijkt van de voedings-
aanbevelingen, zowel op vlak van nutriënten als op vlak van voedingsmiddelen;
– interventies het best kunnen gebeuren op basis van structurele maatregelen via
geijkte kanalen (scholen, werkplaatsen, e.d.m.), die in de praktijk meestal niet
scherp gedifferentieerd zijn naar sociale klasse;
– gerichte acties naar specifieke subgroepen moeilijk implementeerbaar zijn en
daardoor wellicht zeer duur en omslachtig.

� Meer onderzoek is nodig om de gevonden verschillen in voedingsgewoonten tus-
sen hogere sociale klassen en lagere sociale klassen te begrijpen en te verklaren. Het
is nu echter reeds duidelijk dat enkel door het verspreiden van informatie de kloof
tussen de verschillende sociale groepen niet zal gedicht worden. Er kan zelfs ver-
wacht worden dat een brede informatiestrategie eerder zal leiden tot het vergroten
van de kloof dan tot het verkleinen ervan. Bij de hoger opgeleiden is er immers ook
nog nood aan meer kennis en informatie op het vlak van gezonde voedingsgewoon-
ten. Informatie die verspreid wordt zal in de eerste plaats door deze groep opgeno-
men en gevaloriseerd worden in termen van gezondheidsgedrag.

� Indien informatie verspreid wordt moet dan bij voorkeur gekozen worden voor
informatiekanalen die meer kunnen doen dan enkel “kennis” verspreiden zoals
scholen, bedrijven, vormingsinitiatieven voor kansarmen e.a.. Binnen deze “set-
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tings” kan meer duiding gegeven worden, kan aan attitudes en vaardigheden wor-
den gewerkt en kan ook de omgeving (bijv. de kantines, de automaten) aangepast
worden waardoor de beschikbaarheid van gezonde voeding vergroot wordt enz.

� Gezien de complexiteit van het fenomeen van sociale klassenverschillen en de
interactie van verschillende factoren hierin kunnen niet een aantal “losstaande maat-
regelen” voorgesteld worden. Naast individuele strategieën (informatiestrategieën)
zullen ook familiale en structurele strategieën moeten gehanteerd worden om de
sociale ongelijkheden in voedingsgewoonten om te buigen.

� Momenteel beschikken we in België niet over de nodige fora om deze problema-
tiek te bespreken, te analyseren en een samenhangend geheel van maatregelen voor
te stellen. Dergelijk forum, samengesteld uit een multi-disciplinair team, zou zeer
nuttig zijn.

� Verschillende internationale instanties hebben in het recente verleden voorstellen
geformuleerd gericht op het wegwerken van sociale verschillen in gezondheid,
zoals bijvoorbeeld Eurodiet en de Wereldgezondheidsorganisatie (zie referenties). 

__________
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Dit artikel brengt verslag uit over het onderzoek dat focust op de belangrijkste twee
ontwikkelingen gedurende de jaren negentig in de Belgische bijstand: de markante
verjonging en de toegenomen beleidsaandacht voor het activeren van bestaansmini-
mumgerechtigden. Ten eerste tracht het op biografische wijze de oorzaken van de
bijstandsafhankelijkheid van deze jongeren in kaart te brengen. Ten tweede evalu-
eert het activeringsmaatregelen zoals het geïndividualiseerd project voor sociale
integratie en de sociale tewerkstelling, maar ook de ruimere OCMW-hulpverlening
op basis van de ervaringen van de jonge bestaansminimumgerechtigden zelf. Om
beide onderzoeksvragen te beantwoorden werden kwalitatieve diepte-interviews
met 51 jonge bestaansminimumgerechtigden afgenomen in de periode januari 2002
tot augustus 2002. Op die manier kan dit onderzoek bijdragen tot de formulering
van aanbevelingen voor de uitvoering van de leefloonwet door de OCMW’s.

Deze bijdrage bestaat uit vijf delen. In eerste instantie worden de evoluties binnen
de bijstandspopulatie gedurende de jaren negentig onder de loep genomen. Het
tweede deel formuleert de twee onderzoeksvragen van deze bijdrage. Vervolgens

(1) Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het kader van het ‘Meerjarig onderzoeksprogramma over
actuele problemen m.b.t. de sociale cohesie’ van de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid,
T. Seynaeve, K. Hermans, A. Declercq, en F. Lammertyn, 2004, Aan de rand van de actieve welvaarts-
staat. Een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW-hulpverlening, Gent, Academia Press.
(2) Koen Hermans is assistent aan het departement Sociologie, K.U. Leuven (afdeling Sociologie van
Sociaal Beleid).
(3) Anja Declercq is projectleider bij LUCAS, K.U. Leuven en gastdocent aan de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen, Universiteit Gent. Voordien was zij doctor-assistent aan het departement
Sociologie, K.U. Leuven.
(4) Tine Seynaeve werkt momenteel als adjunct van de directie van het Departement Sociale Zaken
van het OCMW van Gent. Voordien was zij wetenschappelijk medewerker aan het departement
Sociologie, K.U. Leuven (afdeling Sociologie van Sociaal Beleid).
(5) Frans Lammertyn is gewoon hoogleraar aan het departement Sociologie, K.U. Leuven (afdeling
Sociologie van Sociaal Beleid), directeur van LUCAS, K.U. Leuven en coördinator Onderwijsbeleid
aan diezelfde universiteit.
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wordt de wijze van dataverzameling en -analyse besproken. Het vierde gedeelte
bespreekt de resultaten van de biografisering van de oorzaken van de bijstandsafhan-
kelijkheid bij bestaansminimumgerechtigden jonger dan 25 jaar. Het vijfde deel eva-
lueert de ervaringen van de jonge bestaansminimumgerechtigden met de OCMW-
hulpverlening in het algemeen en met de activeringsmaatregelen in het bijzonder.
In het laatste gedeelte formuleert deze bijdrage aanbevelingen voor de uitvoering
van het Recht op Maatschappelijke Integratie.
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Het bestaansminimum vormde in de periode tussen 1974 en 2002 het laatste vang-
net van de Belgische sociale zekerheid. Twee ontwikkelingen binnen de bijstands-
populatie kenmerken de jaren negentig: een gestage toename en een markante ver-
jonging van het aantal bestaansminimumgerechtigden. Het aantal groeide tussen
1990 en 2000 aan van 49.479 tot 81.905 bestaansminimumgerechtigden. Het aan-
deel van de groep jonger dan 25 jaar binnen de totale bestaansminimumpopulatie
groeide aan tot 27% in 1998 en bedroeg 25% in 2001, tegenover 12% in 1990.
Bovendien is in de jongste leeftijdscategorie de bijstandsafhankelijkheid (berekend
als het aantal bestaansminimumtrekkers op het totaal aantal personen per leeftijds-
categorie) het hoogst: 2,2% onder 18-20-jarigen en 1,6% onder 21-24-jarigen. In de
oudere leeftijdscategorieën van 45 tot 64 jaar is dit slechts 1% (Vranken e.a., 1999).

Bij het bestuderen van deze jongeren in de bijstand is het belangrijk om te achterha-
len waarom zij geen beroep kunnen doen op de werkloosheidsverzekering. Ten eer-
ste is er de relatief strenge referte-eis van de werkloosheidsuitkering. Men komt pas
in aanmerking voor de werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 312 dagen
gewerkt heeft in een periode van achttien maanden voorafgaand aan de werkloos-
heid. België is derhalve binnen Europa één van de strengste landen wat betreft de
initiële toegang tot de werkloosheidsverzekering. Anderzijds is België het enige
Europese land dat aan schoolverlaters, enkel en alleen op basis van hun studies, een
wachtuitkering voorziet. Hiertegenover staat een relatief lange wachttijd vooraleer
men gerechtigd is. De bedragen ervan variëren in functie van de leeftijd en de gezins-
toestand van de gerechtigde. Voor jongeren beneden de 21 jaar is het bedrag van
deze uitkering lager dan het bestaansminimum; zij kunnen zich tot het OCMW wen-
den voor een aanvullend bestaansminimum. Voor de overige categorieën van jonge-
ren geldt dat het bedrag van hun wachtuitkering sinds het Lente-programma in 2000
hoger is dan het bestaansminimum. Ook behoren academische criteria zoals het
behalen van een diploma tot de toegangsvoorwaarden van het systeem van wacht-
uitkeringen. Behalve jonge werklozen met een onvoldoende arbeidsverleden beho-
ren dus ook alleenstaande werkloze schoolverlaters in de wachttijd van hun wacht-
uitkering, alleenstaande werkloze schoolverlaters met een wachtuitkering onder het
bedrag van het bestaansminimum en werkloze schoolverlaters die niet voldoen aan
de toegangsvoorwaarden (door het vroegtijdig stopzetten van de studies) van een
wachtuitkering, tot dé risicogroepen om in de bijstand terecht te komen.
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De Eerste Minister erkende in zijn beleidsverklaring van 7 juli 1999 bestaansmini-
mumgerechtigden als één van de doelgroepen van de actieve welvaartsstaat. De filo-
sofie ervan is dat uitkeringen burgers passief maken en dat ze vervangen dienen te
worden door maatregelen die uitkeringsafhankelijken activeren en hun tewerkstel-
lingskansen en ruimere sociale integratie bevorderen. De Minister van Sociale Inte-
gratie Johan Vande Lanotte heeft op twee manieren de integratiekansen van deze
groep willen verhogen: via het Lenteprogramma (2000) en via het Recht op Maat-
schappelijke Integratie ter vervanging van het recht op het bestaansminimum vanaf
1 oktober 2002. Het Lenteprogramma heeft een dubbel doel: enerzijds een preven-
tieve taak (voorkomen dat men op de bijstand is aangewezen, anderzijds een active-
rende taak (versnellen van de uitstroom uit het bestaansminimum). Daarbij ligt de
nadruk op de inschakeling op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden de wettelijke
mogelijkheden van de sociale tewerkstelling geregeld door artikel 60 van de OCMW-
wet en de tewerkstellingsmogelijkheden in de sociale economie uitgebreid. De nieu-
we wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie stelt: “Iedere meerder-
jarige persoon jonger dan 25 jaar heeft recht op maatschappelijke integratie door
tewerkstelling aangepast aan zijn persoonlijke situatie en zijn capaciteiten, binnen
de drie maanden vanaf de datum van zijn aanvraag. Indien deze tewerkstelling bin-
nen de drie maanden te hoog gegrepen is voor de jongere, heeft hij recht op een
geïndividualiseerd project voor sociale integratie dat binnen een bepaalde periode
leidt tot een tewerkstelling”.

In beide beleidsinitiatieven worden bestaande maatregelen, en dan meer bepaald
het geïndividualiseerd project voor sociale integratie en de sociale tewerkstelling,
geregeld via artikel 60 van de OCMW-wet, nieuw leven in geblazen. Beide maatrege-
len komen in deze bijdrage uitvoerig aan bod.

�� ���������������

Dit onderzoek spitst zich toe op de belangrijkste twee ontwikkelingen in de Belgi-
sche bijstand gedurende de jaren negentig: de markante verjonging en de toegeno-
men aandacht voor het activeren van bestaansminimumgerechtigden. De onder-
zoeksvragen hieromtrent zijn tweevoudig. Het doel van het eerste deel is, aan de
hand van een kwalitatieve onderzoeksmethode inzicht te verwerven in de ontstaans-
processen van de bijstandsafhankelijkheid bij deze jongeren. De rijkdom van een cij-
fermatige, kwantitatieve benadering van de financiële afhankelijkheid bestaat uit de
beeldvorming van de omvang van het maatschappelijk probleem. Hoe deze afhanke-
lijkheid bij de betrokkenen geleidelijk ontstaat, hoe zij dit ervaren en hoe zij hier-
mee omgaan, zijn elementen die echter moeilijker in cijfers te vatten zijn (Leisering
& Leibfried, 1999). Meer concreet wordt voor biografisch onderzoek geopteerd,
waarbij naast de leefwereld van deze jongeren ook de ontstaansprocessen en de his-
toriek van hun bijstandsafhankelijkheid uitvoerig aan bod komen (Chamberlayne
e.a., 2002). Deze biografische context wordt tijdens de diepte-interviews met de
jonge bestaansminimumgerechtigden opgebouwd door een reconstructie van de
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verwerving van hun sociaal, economisch en scolair kapitaal (Bourdieu, 1986). Met
sociaal kapitaal bedoelen we de gezinssituatie en het ruimere sociale netwerk van
de jongere. Economisch kapitaal definiëren we in termen van arbeidsmarktpositie
en de daaraan verbonden bron van inkomsten. Het scolaire kapitaal betreft hun
onderwijsloopbaan. Niet alleen hun huidige kapitaal wordt in kaart gebracht, maar
ook de evoluties binnen de drie terreinen sinds hun pubertijd. Het doel is dus een
reconstructie te maken van de persoonlijke levensloop van deze jongeren. De twee-
de fase maakt een evaluatie van de OCMW-hulpverlening en de activeringsmaatrege-
len op basis van de ervaringen van de jongeren zelf. Het onderzoek laat de jongeren
zelf aan het woord over de hulp, die zij van het OCMW gekregen hebben. Zij wor-
den niet verplicht antwoorden te formuleren aan de hand van de categorieën die
door de onderzoeker op voorhand werden vastgelegd, maar kunnen in hun eigen
woorden uitdrukken hoe zij die hulpverlening ervaren hebben.

!� ��	���������
�����������"�

De oorspronkelijke bedoeling was 45 jonge bestaansminimumgerechtigden en 15
ex-bestaansminimumgerechtigden uitvoerig te bevragen aan de hand van semi-
gestructureerde diepte-interviews (6). De ex-bestaansminimumgerechtigden fun-
geerden daarbij als controlegroep. Jonge bestaansminimumgerechtigden die in het
secundair of hoger onderwijs een voltijdse opleiding volgden werden uitgesloten,
omdat hun problematiek eerder betrekking heeft op de verhouding tussen collectie-
ve en familiale solidariteit. Het bereiken van respondenten was echter geen sinecu-
re. We moesten via het OCMW de jongeren trachten te bereiken. Daarbij werd het
al dan niet activerende karakter van het OCMW als selectiecriterium gehanteerd. Op
basis van het VIONA-databestand (7) werden twee variabelen als indicator gebruikt
voor de activeringsdimensie van de centra: ten eerste het al dan niet gebruiken van
het sociale integratiecontract en ten tweede het al dan niet realiseren van
interne/externe tewerkstelling of opleiding via dit contract. Bijgevolg selecteerden
we drie groepen van OCMW’s: eerst 9 OCMW’s die het integratiecontract niet
gebruiken, vervolgens 18 centra die het contract gebruiken, maar niet voor oplei-
ding of tewerkstelling en ten derde 22 centra die dit contract wel als opleidings- of
tewerkstellingsmaatregel hanteren (8). 

(6) Het semi-gestructureerde karakter van de interviews betekent dat de onderzoeker beschikte over
een topic-lijst met de belangrijkste onderwerpen die in het interview aan bod moesten komen. Over
de volgorde van de onderwerpen besliste de onderzoeker flexibel.
(7) Dit bestand bevat gekwantificeerde gegevens over 228 OCMW’s en werd aangelegd voor onder-
zoek met betrekking tot de rol en de plaats van de sociale tewerkstelling in de Vlaamse OCMW’s.
Ook de afdeling Sociologie van Sociaal Beleid van het Departement Sociologie aan de K.U. Leuven
heeft toegang tot dit databestand.
(8) De werkelijke verdeling van de Vlaamse OCMW’s over deze drie categorieën bedraagt respectie-
velijk: 10%, 43% en 47%.
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Veertig OCMW’s stemden ermee in, te helpen bij de introductie van het onderzoek
bij de jongeren. Slechts bij 26 OCMW’s werd minstens één jongere bereid gevonden
om aan het onderzoek deel te nemen. Vervolgens hebben wij via de telefoon per-
soonlijk contact gezocht met de 61 jongeren, waarvan we van de OCMW’s de per-
soonsgegevens hebben gekregen. Uiteindelijk werden 51 jongeren tussen 18 en 25
jaar (26 vrouwen en 25 mannen) geïnterviewd. De zoektocht naar de ex-bestaansmi-
nimumgerechtigden bleek zeer moeizaam te verlopen, daar de centra stelden dat zij
— op enkele uitzonderingen na — geen enkel contact meer hadden met de uitge-
stroomde jongeren. Uiteindelijk werden er van deze doelgroep slechts vijf jongeren
in het onderzoek opgenomen. Gezien het geringe aantal konden over hen geen
onderzoeksconclusies getrokken worden. 

Voor de selectie van de jongeren hanteerden we dus geen traditionele criteria zoals
geslacht, leefvorm, enz., maar zoals gehoopt bleek dat de diversiteit van de steek-
proef van jongeren groot was. Als onderzoeker hadden we hier evenwel weinig
impact op, omdat de selectie in feite door de OCMW’s werd doorgevoerd en niet
zozeer door de onderzoeker zelf. Er was een min of meer evenredige vertegenwoor-
diging van jongens en meisjes, er zijn jongeren bij met een instellingsverleden, jon-
geren met een drugsproblematiek, alleenstaande ouders,... . Van de geïnterviewden
woonden er 24 alleen, 12 jongeren woonden samen met hun partner, waaronder
één jongere met haar kind. Twee samenwonende respondenten hebben een zoontje
dat geplaatst werd en dus niet bij hen woonde. Vijf jongeren waren hoofd van een
eenoudergezin, het ging daarbij telkens om vrouwen. Acht jongeren woonden bij
hun ouder(s) (waarvan vier jongeren eveneens een kind ten laste hebben). Van de
twee overige jongeren woonde er één persoon in bij een vriend en de andere jonge-
re verbleef op het moment van het interview reeds een tiental maanden in een psy-
chiatrische instelling.
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De opgetekende verhalen geven aan dat de problematiek van deze jongeren een
bredere oorzakelijke context omvat dan klassiek wordt aangenomen. In andere
onderzoeken (o.a. Dehaes e.a., 2000) worden de oorzaken van de bijstandsafhanke-
lijkheid vaak beperkt tot ofwel werkgelegenheidstransities (zoals werkloos wor-
den), gezinstransities (zoals het wegvallen van de kostwinner ten gevolge van echt-
scheiding) ofwel het verlies van het recht op een socialezekerheidsuitkering. Maar
door de bijstandsafhankelijkheid in een biografische context te plaatsen blijkt dat
het veelal een complexe interactie betreft tussen diverse factoren die zich vaak op
verschillende levensdomeinen van de jonge hulpvrager situeren. Achtereenvolgens
bespreken we hun opvoedingssituatie, hun schoolloopbaan en hun positie op de
arbeidsmarkt voordat ze een beroep deden op het bestaansminimum.
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Hun opvoedingssituatie kenmerkt zich gedurende hun jeugd door broosheid, insta-
biliteit en talrijke breukervaringen in hun familiaal netwerk. Iets meer dan de helft
van de bevraagde jongeren komt uit een gescheiden gezin. 20 jongeren hebben tij-
dens hun jeugd gedurende een bepaalde periode in een instelling geleefd. Wat
betreft de eerste zelfstandige leefvorm, blijken slechts 15 jongeren op basis van een
positieve motivatie het ouderlijk huis te hebben verlaten. Bij 17 jongeren leiden ern-
stige spanningen in het gezin van herkomst tot een bruusk loslaten van het ouderlij-
ke gezin, waardoor zij van de ene dag op de andere op eigen benen moeten staan.

Sarah: Ik heb eerst een jaar verpleegkunde gedaan, maar ik was er niet

door. Dan heb ik het nog eens geprobeerd maar op het einde van het jaar

heb ik faalangst gekregen. Dat wilden ze thuis niet geloven, denk ik. Allé ja,

ze dachten dat ik er mijn voeten aan veegde en daarom mocht ik er niet

mee stoppen. […] Ja, ik heb die paar examens nog meegedaan en dan ben ik

gestopt en ben ik bij een vriendin gaan wonen.

Interviewer: Omdat dat thuis niet meer ging, omdat uw ouders absoluut

wilden dat je verder deed?

Sarah: Ja, die begrepen dat niet, waarschijnlijk hadden ze daar nog nooit

van gehoord, van faalangst, ik weet het niet. En dan ben ik bij een vriendin

gaan wonen en dan ben ik hier …

Interviewer: En heb je zelf gezegd van ‘ik vertrek’?

Katrien: Ja, der was elken dag ruzie, dus ja, ik ben weggegaan. […] Maar

het was ook omdat ik toen ging werken … dat was ook de reden waarom

dat ik ging verhuizen, dus dat er ruzie was. Toen dat ik ging werken moest

ik 20.000 frank afgeven, dus ja, ik ben dan maar weggegaan.

Er is hierbij dus geen sprake van een stapsgewijs loskomen van thuis, van een gelei-
delijke overgang naar een zelfstandig leven. Wanneer we de sociaal-economische
situatie van het gezin van herkomst in kaart brengen, blijkt dat iets meer dan de
helft van de jongeren is opgegroeid in een gezin met een of andere vervangingsuit-
kering van de sociale zekerheid. Slechts 9 jongeren groeiden op in een financieel
comfortabel gezin, waarbij beide ouders werkten.

#��� �����������������

Niet alleen de gezinssituatie, maar ook de schoolloopbaan van deze jongeren ken-
merkt zich door instabiliteit. Zelden kennen zij een regelmatig schoolverloop en
velen hebben het beruchte glijbaaneffect aan den lijve ondervonden. Tabel 1 verdui-
delijkt de mate van scolair kapitaal van deze jongeren. Slechts 16 van de 51 bevraag-
de jongeren hebben een diploma binnen het secundair onderwijs behaald. Wanneer
we een onderscheid maken tussen deeltijds en voltijds onderwijs, valt een sterke
scheeftrekking te constateren. Van de 23 die voor deeltijds onderwijs hebben geko-
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zen, vooral omwille van schoolmoeheid en de behoefte om te gaan werken, hebben
er slechts 4 een diploma behaald. Maar ook van diegenen uit het voltijds onderwijs
heeft iets meer dan de helft geen diploma behaald.

	����� �'� �������������������	#������������������������������	��������������
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Wanneer de achtergrond van de veelvuldige mislukkingen binnen het onderwijs
onder de loep wordt genomen, stellen we vast dat de invloed van de opvoedingsom-
geving niet gering is. Zo leiden problemen in het ouderlijke gezin vaak tot school-
moeheid of vervreemding, wat op zijn beurt een van de belangrijkste factoren is om
de school ongekwalificeerd te verlaten. Denken we hierbij aan de financiële proble-
men binnen het gezin, relationele problemen met of tussen de ouders, gezondheids-
problemen bij gezinsleden,… . Het niet behalen van een diploma secundair onder-
wijs heeft ook deels te maken met een gebrekkige waardering ten aanzien van het
onderwijssysteem tijdens het schoollopen.

Het belangrijke verschil tussen diegenen met diploma en diegenen zonder diploma
is de mate van appreciatie die zij tijdens hun schoolloopbaan toekennen aan het
behalen van een diploma. Bij het merendeel van de jongeren zonder diploma is deze
appreciatie voor het onderwijs pas tot stand gekomen nadat zij het reguliere onder-
wijs de rug hebben toegekeerd. Op het moment dat deze jongeren schoollopen,
zien we dat de negatieve onderwijservaringen een depreciatie van het onderwijs en
vervolgens een vroegtijdig stopzetten van het secundair onderwijs veroorzaken.
Bijna elke jongere die tijdens zijn of haar schoolloopbaan een negatieve appreciatie
toonde voor het onderwijs, heeft echter mettertijd zijn mening herzien. Pas als het
vroegtijdig verlaten van de school zijn gevolgen laat voelen — men heeft heel wat
moeilijkheden bij het vinden van een job, men moet werken onder ongunstige
arbeidsomstandigheden,… — verwerft het onderwijs, en voornamelijk een diploma,
zijn positieve betekenis. Wannes en Veerle getuigen hierover.

Interviewer: En stel nu dat je alles opnieuw zou moeten doen …?

Wannes: Ik denk dat ik mijn school zou uitgedaan hebben. Ja, maar ik

moest dat kunnen ook. Volgens de testen van PMS, van mijn wiskunde zat

ik bij de top vijf procent van al die die test ooit gedaan hebben. […] Om werk

te vinden zou dat zeker een verschil maken, want met een diploma in je

handen, ging ik al veel meer aan werk geraken. […] Achteraf vind ik dat wel
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jammer dat ik mijn school niet afgemaakt heb. Maar ik heb ermee gesme-

ten, en ja … ge kunt de tijd niet terug draaien.

Interviewer: Je hebt geen diploma?

Veerle: Nee.

Interviewer: En denk je dat het veel verschil zou maken?

Veerle: Ja, ik denk dat wel. Want meestal als je ergens komt, wat kun je

doen? Je hebt van niets een diploma, dus, dan deed ik altijd maar altijd kui-

sen. Kuisen dat kan iedereen.
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Het toetreden tot de arbeidsmarkt wordt door de meeste jongeren als de sleutel
beschouwd tot volwassenheid en de daarmee samenhangende financiële en sociale
zelfstandigheid. Ze verwachten dat een job hun de nodige stabiliteit zal bezorgen
die ze gedurende lange tijd hebben gemist. Wanneer we hun participatie aan de
arbeidsmarkt onder de loep nemen in de periode vóór hun bijstandsafhankelijkheid,
dan stellen we vast dat 14 jongeren relatief vlot de overgang maken van school naar
de arbeidsmarkt. Maar de aard van deze tewerkstelling was niet voor iedereen even
gunstig. Meestal betreft het een tijdelijke baan en voor velen eindigde deze eerste
tewerkstelling na een korte periode. Behalve het verlopen van de vooraf bepaalde
arbeidsperiode, liggen conflicten met werkgever en collega’s, veelvuldige afwezig-
heid, fysieke ongeschiktheid (onder meer bij zwangerschap), … aan de basis van het
beëindigen van de tewerkstelling. Dus al is eenvierde van de respondenten op rela-
tief korte tijd na het beëindigen van de schoolloopbaan tewerkgesteld, voor de
meeste onder hen loopt deze tewerkstellingsperiode relatief snel ten einde. Ook de
vaststelling dat, op twee jongeren na, niemand langer dan een jaar binnen één en
dezelfde job tewerkgesteld is, wijst op het onzekere en tijdelijke karakter van hun
tewerkstelling. Bij de meeste jongeren wisselen korte periodes van tewerkstelling
zich af met langere periodes van werkloosheid. Indien ze uiteindelijk een baan heb-
ben gevonden, betreft het meestal ongeschoolde of semi-geschoolde arbeid. 22 jon-
geren, bijna de helft van onze steekproef, hebben in de periode vóór de bijstandsaf-
hankelijkheid helemaal geen job uitgeoefend. Slechts drie jongeren van de 51
bevraagde jongeren ervaren de werkloosheid als een positief gegeven, omdat ze op
die manier meer vrije tijd hebben.

Alhoewel iedereen tewerkstelling als een belangrijke levensopgave beschouwt, zien
we dat wat de zoektocht naar werk betreft, velen in hun jonge leven één of meer
periodes hebben gekend waarin ze niet echt actief zoeken naar werk of waarin
tewerkstelling geen prioriteit bleek te zijn. Ofwel staan andere problemen het zoe-
ken naar arbeid in de weg (zoals de zoektocht naar een woning, drugsverslaving,
het opvoeden van een kind), ofwel vindt men — na diverse ontgoochelingen — niet
meer de moed om nog verder te zoeken. Maar het omgekeerde geldt eveneens:
bijna iedereen heeft op verschillende momenten het uiterste gedaan om aan werk te
geraken, vooral dan via het regelmatig bezoeken van diverse uitzendkantoren. Op
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enkele jongeren na schrijven zij zich tijdens hun zoektocht naar een job in bij één of
meerd interimkantoren. Het is dan ook meestal via deze weg dat zij een baan vinden
binnen het reguliere arbeidscircuit. Toch is het werken via een interimkantoor voor
het merendeel van de bevraagde jongeren slechts tweede keuze. De nadelen die ze
noemen inzake uitzendarbeid, zijn onder meer de vaak zeer korte tewerkstellingspe-
riode en de soms valse voorspiegelingen van een vaste baan. Dus alhoewel het voor
hen vaak de enige manier is om zo snel mogelijk aan werk te geraken, wijzen velen
dergelijke vorm van arbeid af.

Dennis: VDAB en misschien in al de interim-bureaus, maar die bellen wel

en zo, die heeft gisteren ook nog gebeld, maar ja voor drie dagen maar. Ik

zeg ook tegen die gast, drie dagen daar en drie dagen daar, ik heb geen ver-

voer …

Jakob: Ik heb zo een week geleden een telefoon gehad van een interim-

bureau. ‘Ja, wij hebben werk gevonden voor u’. Maar ik heb gewoon geen

goesting meer om te gaan, allé ik bedoel, ik ben zodanig gedegouteerd dat

het mij gewoon niet meer aansta. Ge gaat daar met uw beste motivatie, ge

doet daar keigoed uw werk, ge zet u in, ge zegt van ‘ha, ik ga wel degelijker

werk hebben’. Maar dan bellen ze van het interim-bureau ‘dien ene is terug-

gekomen en er is geen werk niet meer en blablabla …’ Ze kunnen altijd uit-

vluchten vinden. En dat staat mij absoluut niet aan. Wat ik verwacht daar-

van is dat ze mij een degelijke, treffelijke job geven, waar ik kan blijven

werken.

In principe zou ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding (VDAB) een belangrijk kanaal moeten vormen om deze jongeren in een perio-
de van werkloosheid naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Maar bij het merendeel
beperken de contacten met de VDAB zich tot een éénmalige kennismaking bij de
inschrijving als werkzoekende werkloze, en een sporadische oproepingsbrief (waar
vele jongeren evenwel geen navolging aan geven).

Interviewer: En met de VDAB heb je in feite niet veel contact?

Kristof: Zeer weinig, zeer weinig. Ik heb een keer een jaar zonder werk

gezeten en in dat jaar heb ik niets gehoord van de VDAB. Nee, ik heb geen

brieven gekregen van ‘ja, ge moet een keer komen, wij hebben een aantal

plaatsen voor u dat ge moet…’ Ja, euh … allé, dat vind ik wel raar dat de

VDAB niets laat horen in feite. De VDAB is een centrum voor tewerkstelling

en ja, voor werk te zoeken in feite ook.

Interviewer: En contacteert de VDAB u soms?

Sarah: Nee, daar hoor ik ook niks van.

��.
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Slechts drie jongeren maken regelmatig gebruik van de WIS-computer van de VDAB
en slechts een vijftal jongeren hebben op regelmatige basis contact met een VDAB-
consulent. Bovendien zijn zij over deze vorm van hulpverlening niet zo lovend.

Joke: Na die negen maanden, moest ik terug komen op controle bij mijn

begeleider van de VDAB en die had gezegd ‘we gaan uw dossier een keer

overlopen, we gaan eens zien of dat hier alles klopt’. Wij kijken die na,

maar daar stonden grove fouten in. Bijvoorbeeld dat ik alleen maar half-

tijds wou werken. En mijn talen, ik heb geen verstand van mijn talen, ik

versta het wel, maar ik kan het niet expliqueren, maar daarin stond dat ik

het allemaal perfect kon. Dus toen ik dat dossier bezag, was ik ‘k weet niet

hoe verbaasd. En dan stond er ook alleen maar in dat ik kinderverzorgster

had gedaan, van de hogere school hadden ze er niet bijgezet.

Kevin: Ik heb mij zelf dan gewoon in de VDAB ingeschreven als werkzoe-

kende en een keer geweest. Maar ik vind dat de VDAB je veel te veel pusht

om het werk te doen dat zij willen dat je doet.

Voor de meeste van de bevraagde jongeren is de invloed van de VDAB dus zeer
gering. Dit kan onder meer worden verklaard door het feit dat de VDAB de jongeren
pas na een aantal maanden van werkloosheid — vaak bij het einde van de wachttijd
— voor de eerste keer aanschrijft. Op dat moment hebben de meesten reeds contact
met het OCMW. De VDAB rekent er soms ook op dat het OCMW die arbeidsbemid-
deling voorziet. Katja getuigt hiervan:

Katja: Ik heb volgende week een gesprek met het OCMW, en die van de

VDAB zei: ‘kijk eerst hoe dat het daar loopt, wat dat zij zeggen, want zij zijn

in feite een beetje meer je baas, omdat zij je voorzien van geld’, allé ja geld,

een beetje geld.

Arbeid binnen het grijze en zwarte arbeidscircuit speelt een niet onbelangrijke rol,
maar dan vooral in de vorm van korte, onregelmatige klusjes. Slechts een zevental
respondenten maakt in hun verhaal gewag van het gedurende langere periodes
en/of met zekere regelmaat ‘zwartwerken’. De bereidheid om in het zwart te gaan
werken hangt sterk samen met de verzorgingspositie waarin de jongere zich
bevindt. Respondenten met gezinsverantwoordelijkheid evalueren dit — in hun situ-
atie als gezinshoofd — als een te groot risico. Alleenstaanden daarentegen staan
tegenover het aanvaarden van zwartwerk over het algemeen positiever.

Interviewer: Want er zijn inderdaad veel mensen die dan ook gewoon in

het zwart werken …

Sybiel: Ja, maar ik kan dat niet maken. Nu als ik alleen was, kon ik het wel

proberen, maar met haar [haar kind], als ze mij nu pakken, krijg ik niets

meer. De risico’s zijn te groot voor mij. Maar als ik nu alleen was, dan zou

je kunnen zeggen ‘ja, ik doe het’. Maar ja, als ge met een kleine zit, kunt je

niet zeggen van ik ga in ‘t zwart werken, veel te veel risico’s.���
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Er af en toe iets zwart bij ‘scharrelen’ wordt door de meeste jongeren genormaliseerd.
Ze zien het als een manier om bij gebrekkige financiële middelen het hoofd boven
water te houden, en om extra uitgaven te kunnen bekostigen. Voor anderen bood dit
inkomen uit zwartwerk hun de mogelijkheid om zich iets meer te veroorloven.
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Dit onderdeel gaat na welke nu de oorzaken zijn van het beroep op het bestaansmi-
nimum. De vraag luidt als volgt: welke verandering doet zich binnen een van de drie
kapitaalsvormen voor waardoor de jongere naar het OCMW stapt? Een eerste groep
van directe aanleidingen voor het beroep op het bestaansminimum zijn werkgele-
genheidstransities. 13 jongeren uit onze onderzoeksgroep stapten naar het OCMW
om een bestaansminimum aan te vragen, nadat hun arbeidsmarktpositie ongunstig
evolueert. Zij hebben daarbij onvoldoende arbeidsdagen gewerkt op om gerechtigd
te zijn op een werkloosheidsuitkering. Een tweede groep van vijf respondenten
stapt naar het OCMW nadat zij — na een verlies van baan — op de hoogte worden
gebracht van het feit dat zij geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering ten
gevolge van een schorsing. Die schorsing is het gevolg van het niet-naleven van de
verplichte opzegtermijn bij ontslag, zwartwerk gedurende werkloosheidsperiode,...
Bij de overige 31 jongeren vormt een wijziging in de gezins- en/of woonsituatie de
aanleiding. Concreet betreft het jongeren die niet langer bij hun ouders inwonen
(17 jongeren), niet langer in de instelling verblijven (7 jongeren) of hun partner ver-
laten (7 jongeren). Dergelijke nieuwe leefsituaties betekenen voor elk van deze jon-
geren dat zij de ‘kostwinner’ verlaten die in hun levensonderhoud voorziet.

Deze werkgelegenheidstransities, gezinstransities of het verlies van het recht op een
socialezekerheidsuitkering mogen dan wel de directe aanleiding vormen voor de bij-
standsafhankelijkheid, zij kunnen daarom nog niet als de eenduidige oorzaak wor-
den aangeduid. Willen we op zoek gaan naar de achterliggende oorzaken van het
beroep op het OCMW, dan mag niet enkel de periode vlak vóór de OCMW-hulpver-
lening in ogenschouw worden genomen, maar moeten ook de ontwikkelingen in de
ganse levensloop van de jongere worden bekeken. Zo’n ruimere onderzoekslens
maakt duidelijk dat het veelal een complexe interactie betreft tussen diverse facto-
ren die zich vaak situeren op de verschillende levensdomeinen van de jonge hulp-
vrager. Het gevolg hiervan is dat de jongeren niet geïntegreerd geraken binnen de
arbeidsmarkt noch binnen het stelsel van de sociale zekerheid.

Betreffende de achterliggende factoren die een tewerkstelling op de reguliere
arbeidsmarkt verhinderen, zijn het voornamelijk elementen met betrekking tot het
sociaal kapitaal, en meer bepaald het familiale netwerk van de jongere die de zoek-
tocht naar een job inperken. Voorbeelden hiervan zijn zwangerschap, de zorg voor
kinderen of andere zorgbehoevende familieleden, gezondheidsproblemen,… Ook
drugsverslaving, psychische stoornissen en huisvestingsproblemen kunnen hieron-
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der worden gecategoriseerd en zijn zeer vaak gerelateerd aan ontwikkelingen bin-
nen het ouderlijke gezin (bijvoorbeeld buitengezet door de ouders en geen onder-
dak vinden) en/of de vriendenkring (bijvoorbeeld drugsverslaving). Wanneer de jon-
gere zich in dergelijke situaties bevindt, blijkt het zoeken naar een job voor hem of
haar geen prioriteit te zijn. Eerst moeten andere zaken op orde worden gezet vooral-
eer men kan streven naar een gunstige positie op de arbeidsmarkt. Anderzijds zijn er
de jongeren die zich wel op de arbeidsmarkt begeven, maar hun zoektocht heeft
niet in een tewerkstelling geresulteerd. Hun werkloosheid houdt voornamelijk ver-
band met het niet behalen van een diploma middelbaar onderwijs, het ontbreken
van de geschikte sociale vaardigheden en arbeidsattitudes, een gebrekkige mobili-
teit of een justitieel verleden. Ook hier houdt hun falen al dan niet rechtstreeks ver-
band met hun positie op sociaal en scolair kapitaal (het niet bezitten van een diplo-
ma, gebrekkige sociale vaardigheden en arbeidsattitudes).

De voornaamste reden waarom jongeren door de mazen van het werkloosheidsstel-
sel vallen, is het onvoldoende aantal gepresteerde arbeidsdagen. Ook zijn ze niet
gerechtigd op een wachtuitkering, waarvoor je gedurende een wachtperiode moet
ingeschreven zijn als werkzoekende en tevens bepaalde studies of leertijd moet heb-
ben voleindigd (9). Door een gebrekkige schoolloopbaan en een voortijdig school-
verlaten kunnen zij niet voldoen aan de tweede vereiste van de wachtuitkering.
Andere jongeren die wel aan deze voorwaarde voldoen, zijn meestal op het moment
van hun steunaanvraag bij het OCMW hun wachtperiode aan het doorlopen. Precie-
ze aantallen kunnen moeilijk worden gegeven omdat de meeste jongeren totaal
geen zicht hebben op hun uitkeringspositie. Van vier jongeren kan met zekerheid
gesteld worden dat zij op het moment van de aanvraag van het bestaansminimum
rechthebbende waren op een wachtuitkering die aangevuld werd met het bestaans-
minimum. Ten slotte zijn er een aantal jongeren die aanvankelijk rechthebbende
waren op een wacht- of werkloosheidsuitkering, maar als gevolg van onvrijwillige
werkloosheid (zelf ontslag ingediend) of zwartwerk hun uitkering (tijdelijk) verlo-
ren en hierdoor een beroep moeten doen op het OCMW.

(9) 1) Studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus of van de lagere secundaire
cyclus met technische of beroepsvorming, in een onderwijsinstelling, opgericht, gesubsidieerd of
erkend door een Gemeenschap. Het zijn dus de secundaire studies die het recht op de wachtuitkerin-
gen openen. 

2) Een leertijd voorzien in een zelfstandig beroep. Het buitengewoon onderwijs opent eveneens
onder bepaalde voorwaarden het recht op wachtuitkeringen; dit is tevens het geval voor het diploma
behaald voor de bedoelde studies voor de bevoegde examencommissie van een Gemeenschap, voor
het industrieel leerlingwezen of voor het deeltijds onderwijs.
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Schematisch kan dit alles als volgt worden samengevat:
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Bij het bestuderen van bovenstaand schema zal duidelijk worden dat de interactie
tussen de diverse factoren nog verder gaat dan de pijlen weergeven. Uit de voor-
gaande beschrijving van de posities van de jongeren op het sociale, scolaire en eco-
nomische domein bleek alvast dat het vaak om een wederzijdse beïnvloeding gaat
tussen de deze verschillende elementen. We besluiten dat de oorzaken van de bij-
standsafhankelijkheid niet eenduidig kunnen worden teruggebracht tot een verlies
van een baan, tot het weggaan bij de partner en/of kostwinner van het gezin of tot
het verlies van socialezekerheidsuitkeringen. Wanneer de levensloop van de bij-
standsafhankelijke in ogenschouw wordt genomen, stellen we vast dat het gaat om
een vaak complexe interactie van factoren die zich situeren zowel binnen het socia-
le, het economische als het scolaire kapitaal.
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Dit deel focust op de ervaringen van de bevraagde jongeren met de hulpverlening
die zij van het OCMW gekregen hebben. Gezien de huidige beleidsaandacht voor
het activeren van jonge bestaansminimumgerechtigden, richt dit deel zich vooral op
de hulpverlening op het domein van arbeid. Eerst komen het overschrijden van de
OCMW-drempel, de financiële nood als vertrekpunt en het verruimen van de hulp-
vraag aan bod. Inzake hulpverlening omtrent arbeid bespreken we het geïndividuali-
seerde project voor sociale integratie, de werkbereidheid, de arbeidsbegeleiding en
de sociale tewerkstelling. Er wordt afgesloten met de ervaringen van de jongeren
met de hulpverleningsrelatie met de maatschappelijk werker.
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Alhoewel vaak wordt gesteld dat de drempel naar het OCMW voor jongeren sterk ver-
laagd is, komt in veel van de gesprekken de schaamte of gêne sterk naar voor om, zeker
tegenover derden, te moeten toegeven dat ze een beroep doen op het OCMW. Er leeft
bij de jongeren een gevoel gefaald te hebben omdat zij bij het OCMW moeten aanklop-
pen. Allereerst is voor velen ‘iets moeten gaan vragen aan anderen’ al een drempel op
zich. Ten tweede leeft ook nog steeds het stereotiepe beeld dat veel mensen hebben
van het OCMW als iets voor armen en sukkelaars. Het beroep op het OCMW is dus een
stigmatiserende ervaring voor de bevraagde jongeren.

Kristof: Ze zeggen dan dat ge aan het profiteren zijt van het OCMW. En

daarmee heb ik het soms wel moeilijk om terug te keren naar het OCMW. Ik

heb een periode gehad dat ik ook een beetje in de problemen zat, dat ik een

beetje schulden had, maar toen durfde ik niet naar het OCMW gaan, omdat

ik bang was dat ik weer uitgescholden zou worden van mensen die te weten

komen dat ik ook aan het OCMW sta.

�� 
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Johan: Ik ga dat ook niet gaan vertellen dat ik bij het OCMW zit. Als ik u

hier buiten tegenkom en ik vind u een sympathiek meisje en een lief meisje,

en we komen wel goed overeen, of dat klikt voor meer, dan ga ik dat ook

niet direct aan uw neus hangen dat ik aan het OCMW zit. Want ik vind dat

nu al schaamtelijk.

Bijgevolg gaat aan de stap naar het OCMW een duidelijk afwegingsproces vooraf,
waarbij de jongeren eerst op zoek gaan naar andere oplossingen, zoals het zoeken
van tijdelijk onderdak bij vrienden, het verwerven van inkomsten door zwartwerk
of door andere illegale praktijken zoals drugs dealen. Pas wanneer duidelijk wordt
dat deze oplossingsstrategieën op lange termijn weinig perspectieven bieden, stapt
men naar het OCMW.

Dit afwegingsproces is evenwel niet zo sterk aanwezig bij 21 jongeren die vanuit een
instelling (8) of een opvangcentrum (8) worden begeleid of jongeren (5) wier ouders
ook OCMW-cliënten zijn. De jongeren uit een instelling of een opvangcentrum komen
daarbij zelf zelden in persoonlijk contact met het OCMW, alles gebeurt op dat
moment via de begeleiding van de hulpverleningsinstelling. In die zin worden deze
jongeren zich pas daadwerkelijk bewust van hun statuut als bestaansminimumgerech-
tigde, wanneer deze begeleiding wegvalt. Hans en Ine getuigen hierover:

Hans: Voordat ik verhuisd ben, is mijn begeleidster naar het OCMW geweest

om alles op orde te brengen.

Interviewer: En dat was dan toen je op Begeleid Zelfstandig Wonen ging?

Ines: Ja. En het is vanuit het home dat ze mij dan hier ingeschreven hebben.

Omdat ik dan alleen wou gaan wonen, en van de instelling geen geld meer

kreeg.

&��� ����
����
��������������������	������	

De jongeren die niet begeleid worden vanuit een instelling of een opvangcentrum,
overschrijden dus pas de OCMW-drempel wanneer ze geen andere uitweg meer
zien. Zij beschouwen dus het OCMW als een laatste oplossing. De initiële hulpvraag
naar het OCMW wordt derhalve door de jongeren bijna altijd in financiële termen
geformuleerd. Dit heeft zowel te maken met de bredere perceptie in onze samenle-
ving van het OCMW als financiële hulpverleningsinstantie, als met het feit dat jonge-
ren minder vlug de stap zetten naar de hulpverlening rond andere vragen. Alhoewel
de meeste jongeren ervan op de hoogte zijn dat het OCMW ook rond andere the-
ma’s zoals werk en huisvesting begeleiding aanbiedt, komt dit bij de initiële hulp-
vraag van de jongere zelden aan bod, zeker voor wat betreft psychosociale proble-
men. Met problemen die een instrumentalisering (een zakelijke afhandeling) of juri-
disering (als opeisbaar recht) toelaten, zetten de jongere dus sneller de stap naar de
formele hulpverlening. Met psychologische, opvoedkundige of huishoudelijke pro-
blemen zijn ze veel meer terughoudend.
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Op het moment dat de jongeren het OCMW binnenstappen, gaat een aantal ervan uit
dat hun eerste bestaansminimum relatief snel zal worden toegekend en zeker wanneer
men zich in een acute crisissituatie bevindt. Maar dit blijkt zelden het geval te zijn.

Maarten: Ik dacht dat ze me die dag zelf mijn geld gingen geven voor een

week of iets en dan weer ging komen. Maar het was maar na drie weken

dat ik mijn eerste som geld kreeg, dus ik moest drie weken op water en

brood overleven of van wat ik nog in huis had.

De meesten moeten één of een paar weken geduld uitoefenen vooraleer ze een eer-
ste financiële tegemoetkoming ontvangen. Zeker wanneer de jongere in een situatie
verkeert waarbij hij geen beroep kan doen op andere financiële bronnen of reser-
ves, leidt dit tot schrijnende situaties. Zo heeft Kevin het zeer moeilijk om na drie
weken op straat te hebben geleefd een woning te huren, omdat hij de waarborg en
de huur pas een aantal weken later kan betalen, wanneer zijn eerste bestaansmini-
mum wordt uitgekeerd. Hierdoor wordt hij volledig afhankelijk van de goodwill van
de verhuurder. Yves loopt in de periode tussen de aanvraag van het bestaansmini-
mum en de daadwerkelijke toekenning een huurachterstal op. Een andere jongere
had op het moment van de aanvraag amper geld om haar baby de nodige voeding te
geven.

Kevin: Maar vooraleer dat ge daar iets krijgt van hen. Dat is verschrikke-

lijk. Ik heb dan de situatie uitgelegd tegen mijn huisbaas of dat ik de huur

en de borg later mocht betalen, wanneer ik voor de eerste keer geld had

gekregen van het OCMW. Maar dat wilden ze niet toestaan. ‘t Was dus erg

moeilijk om een huis te vinden, en ik heb dan nog ongeveer twee maanden

zonder geld gezeten.

Annelies: Mijn assistent is bij mij thuis dan gekomen om te onderzoeken.

Mijn oudste was zes maanden en ik had geen melk meer voor hem, geen

pap meer voor hem. Maar ge moet niet denken dat ik iets gekregen heb, nee,

ik heb niks gekregen, ik heb moeten achter gewone melk gaan … zes maan-

den was hij, dat kind heeft gewone melk moeten drinken, want ik had geen

geld meer voor pap. ‘Ja, dat gaat maar volgende week in orde zijn, ge gaat

je maar moeten redden’. Ik heb van mijn laatste 20 frank, een liter melk

gaan halen. Zo onmenselijk zijn ze daar.

Jongeren stellen dus de stap naar het OCMW uit totdat ze niet meer anders kunnen.
Ze verwachten dan ook dat het OCMW onmiddellijk een oplossing biedt, maar dit is
niet het geval. Het OCMW is verplicht eerst een sociaal onderzoek te ondernemen
naar de sociale situatie van de cliënt. De maatschappelijk werker formuleert dan de
hulpvraag van de jongere. Vervolgens beslist de Raad of het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst over de toekenning. Dit orgaan moet volgens de OCMW-wet min-
stens éénmaal per maand samenkomen. De jongere moet dus binnen de maand een
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beslissing hebben van het OCMW, maar indien de financiële nood zo hoog is, is elke
dag dat de jongere moet wachten te veel. Bovendien kan de Raad of het Comité
deze beslissing nog uitstellen, omdat ze over onvoldoende informatie over de jonge-
re beschikt, waardoor ze nog langer moeten wachten.
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Het OCMW heeft natuurlijk een ruimere taakomschrijving dan enkel financiële hulp-
verlening. Voor de meeste jongeren blijft de OCMW-hulpverlening dan ook niet
beperkt tot het louter en alleen uitkeren van een bestaansminimum, maar komt ook
hulp op het vlak van administratie, budgettering, huisvesting en arbeid aan bod. De
hulpvraag van de jongere wordt dus tijdens de contacten met de maatschappelijk
werker verruimd. Zes jongeren vormen hierop een uitzondering. Het uitkeren van
het bestaansminimum wordt door deze zes jongeren gezien als de enige rol die het
OCMW in hun situatie dient te vervullen. Zij beschouwen het OCMW enkel als een
bank. Dit blijkt uit de volgende interviewfragmenten:

Kevin: Ja, ze geven u wel geld, maar ze helpen u niet echt hé. Ge hebt gij uw

geld en het is ook al. […] Elke maand zie ik hem [maatschappelijk werker]

een keer, dan krijg ik het geld van hem, en dat is het dan. Dan is het van:

‘hier ben ik, tsing, tsing, gedaan, aftekenen en ge moogt gij weg’.

Interviewer: En het OCMW, wat is dat voor u?

Willem: Euh … geldschieters.

Opvallend is dat deze jongeren erin slagen het OCMW ook uit hun privé-leven te
houden. Op de één of andere manier zorgen ze ervoor dat het OCMW en haar maat-
schappelijk werker hun problematiek niet in ruimere dan enkel financiële termen
formuleert. Deze jongeren innen als het ware het bestaansminimum en vermijden
contact met de maatschappelijk werker. Blijkbaar slagen de OCMW’s, waarop deze
jongeren een beroep doen, er niet in hen intensiever te begeleiden. Op basis van dit
onderzoek kunnen we echter niet bepalen of dit het gevolg is van bepaalde kenmer-
ken van de jongere of van het beleid van de desbetreffende OCMW’s.

Voor de andere jongeren, die de overgrote meerderheid vormen in onze kwalitatie-
ve steekproef, betekent de financiële hulpverlening niet het einde, maar het begin
van de begeleiding. De financiële hulpvraag vormt voor hen de toegangspoort tot
een ruimere aanpak van hun problemen op andere levensdomeinen.

Ilona: Ja, ge kunt daar met alles terecht.

Interviewer: En heb jij het gevoel dat het OCMW voor u meer is dan een

dienst die geld heeft?
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Annelies: Ik vind dat wel, absoluut. Ze hebben mij heel veel informatie

gegeven, op weg geholpen, ook mijn verhaal laten vertellen en me daarin

gesteund. Dus ik vind het wel meer dan juist een bank, hoor. Ze doen echt

hun best om alles zo goed mogelijk te regelen, om vragen te beantwoorden,

om me daarin te steunen. […] Bij het OCMW kan ik terecht met al mijn vra-

gen. En zelf, allé, mijn ex pakt nu wel al de schulden over, maar als ik daar-

mee zit hebben ze een schuldbemiddelingsdienst en al ook.

Belangrijk is dus voor de jongere dat het OCMW openstaat voor eventuele andere
vragen, los van het feit of daar dan gebruik van wordt gemaakt of niet. Ook het feit
dat het OCMW een plaats vormt waar er over mogelijke achterliggende problemen
gepraat kan worden, waar er naar de jongere wordt geluisterd, wordt sterk gewaar-
deerd. Daarbij is niet steeds een directe aanpak of oplossing prioritair, maar wel het
feit dat iemand aandacht en begrip toont. Sarah en Leen getuigen hierover:

Interviewer: Het OCMW, zie jij dat als een dienst die u een inkomen geeft,

of kan je daar ook voor andere dingen terecht?

Sarah: Ik vind niet dat dat alleen op financieel gebied zo is; ik vind ook van

ja … als ik wil praten met iemand, dan weet ik dat ik naar het OCMW kan

gaan, die zal tijd maken of ik maak gewoon een afspraak. Het is niet zo dat

het alleen op financieel gebied is.

Interviewer: En kan je bij het OCMW ook voor andere dingen terecht dan

voor uw bestaansminimum?

Leen: Om mijn hartje te luchten. Jaja, ik ga er regelmatig eens langs,

gewoon om te zeggen hoe dat het gaat en zo.

Deze groep van jongeren die het OCMW ziet als een dienst die instaat voor meer dan
alleen maar ‘centen en papieren’ en die de maatschappelijk werkers als een toetssteen
beschouwen bij vragen of problemen, concluderen dan ook dat het OCMW voor hen
een belangrijke ruggensteun biedt. Jongeren appreciëren dus het luisterend oor van de
maatschappelijk werker. Het stelt hen gerust dat ze ergens terechtkunnen met hun pro-
blemen, ook al wordt er geen directe oplossing geboden.
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We zien gedurende de voorbije 10 jaar in het federale beleidsdiscours een toene-
mende aandacht voor de uitstroom van bestaansminimumgerechtigden door hen te
activeren en te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Gedurende de vorige federale rege-
ring bereikte deze evolutie haar hoogtepunt in het Lenteprogramma (2000) en de
nieuwe leefloonwet (2002). In dit deel komen achtereenvolgens het Geïndividuali-
seerd Project voor Sociale Integratie, het principe van de werkbereidheid, de
arbeidsbegeleiding en de sociale tewerkstelling aan bod.
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Doordat een toenemende groep jongeren een beroep deed op het bestaansmini-
mum, voerde de wet van 12 januari 1993 ‘houdende een urgentieprogramma voor
een meer solidaire samenleving’ het geïndividualiseerd project voor sociale integra-
tie in. Deze maatregel had tot doel enerzijds met een meer maatgerichte hulpverle-
ning de integratiekansen van de jonge bestaansminimumgerechtigden te verhogen
en anderzijds ook de jongeren op een actieve wijze te laten meewerken aan hun
integratie. De wetgever wilde als het ware vermijden dat jongeren zich zouden nes-
telen in het bestaansminimum. Het contract, dat in overleg tussen de jongere en de
maatschappelijk werker vorm krijgt, bepaalt de modaliteiten van een geleidelijke
integratie en van een eventuele opleiding en tewerkstelling. Voor gerechtigden jon-
ger dan 25 jaar is het afsluiten en naleven van dit contract in principe verplicht en
geldt de ondertekening ervan als bewijs van de werkbereidheid. Bij niet-naleving
van het contract kan het bestaansminimum voor één maand worden geschorst en in
geval van herhaling binnen het jaar, voor een periode van drie maanden. Deze maat-
regel had dus tot doel met een meer ‘maatgerichte’ hulpverlening de integratiekan-
sen van de jonge bestaansminimumgerechtigden te verhogen, maar bracht tegelij-
kertijd ook verplichtingen mee voor de rechthebbenden. De uitvoering van deze
integratiecontracten vormde al meermaals het onderwerp van onderzoek (Wauters,
1994; VVSG, 1996; Koning Boudewijnstichting, 1996; Hermans et al, 1999). Deze
studies brachten de volgende problemen aan het licht: onvoldoende individualise-
ring naar de noden van de jongere, onvoldoende omschrijving van de wederzijdse
rechten en plichten, een gebrek aan integratievoorzieningen, onvoldoende motiva-
tie bij de cliënten en een gebrek aan tijd en personeel.

Al snel blijkt dat het sociaal integratiecontract bij de jongeren weinig bekendheid
genoot. Hoewel een integratiecontract wettelijk verplicht is voor elke jonge
bestaansminimumgerechtigden, antwoordt tweederde van de respondenten ‘neen’
of ‘ik weet het niet’ op de vraag of ze ooit een integratiecontract ondertekenden
(10). Bij de jongeren die wel een integratiecontract hebben ondertekend, valt op dat
zij amper weten wat er in het contract staat en wat de bedoeling ervan is. Onder-
staande interviewfragmenten verduidelijken deze vaststelling.

Interviewer: En wat stond er daar dan juist in dat contract?

Hans: Dat ik het niet weet. Ik wist dat ik het moest ondertekenen, maar …

Nee, ik heb dat getekend, dat was zo van: handtekening en gedaan. 

Jonas: Ja, dus eigenlijk was ge dat toch sowieso verplicht, dus ja, veel vra-

gen stelde ik mij daar sowieso niet over wat daar in stond. […] Ik wist dat

dat toch getekend moest worden, dus ja, ik maakte dan dat dat zo rap

mogelijk getekend was.

(10) Bij een vergelijking van deze resultaten inzake het gebruik van het contract met de resultaten uit
de VIONA-databestand bleken relatief grote verschillen op te duiken. Niet alle jongeren die stelden
een contract te hebben afgesloten, waren afkomstig uit OCMW's die in eerder onderzoek zeiden
deze activeringsmaatregel te gebruiken, en omgekeerd. 
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In de mate dat de jongeren op de hoogte zijn van de inhoud van deze activerings-
maatregel, beschouwen zij dit opstellen van een dergelijk contract enerzijds als een
nutteloos instrument zonder meerwaarde, en anderzijds als een bedreiging.

Interviewer: En wat stond in dat contract?

Joke: Dat was een middel om uw achteraf te pakken, ze pakken u waar dat

ge eigenlijk bij staat.

Interviewer: En zijn ze daar nog op teruggekeerd?

Joke: Ik heb constant zulke contracten moeten tekenen. Dus als ze u oproe-

pen van het OCMW, moet ge dat doen, ze zetten het er bij. Ge moet daar

naar toe gaan, want anders verliest ge uw bestaansminimum. Dus zo’n

contract dat is niet voor uw goed, dat is eigenlijk om te kunnen zeggen van:

‘gij hebt een fout begaan, dus ge moet er maar voor gestraft worden.’

Geen enkele bevraagde jongere ziet het als een instrument om de wederzijdse rech-
ten en plichten te bepalen. Bovendien klagen ze over het gebrek aan inspraak bij
het opstellen van het contract.

&�#��� �$0�*5)%7)*$�2.%�($�8$59:$5$)(;$)(

Het principe van de werkbereidheid staat ingeschreven sinds 1974 in de Wet op het
Bestaansminimum. Voor de jongeren is de ondertekening van het sociaal integratie-
contract het bewijs van de werkbereidheid. In het vorige deel bleek echter dat dit
contract weinig of niet wordt toegepast. Dit impliceert echter niet dat de werkbe-
reidheid van de jongere niet geëvalueerd wordt. Slechts een klein aantal jongeren
moet hun bewerkbereidheid niet aantonen omwille van billijkheids- of gezondheids-
redenen. Het OCMW formuleert naar deze jongeren geen verwachtingen omwille
van jonge kinderen, drugsverslaving of ernstige psychische problemen. Bij de ande-
ren speelt die werkbereidheid een belangrijke rol in hun relatie met de maatschap-
pelijk werker.

38 van de 51 bevraagde jongeren vinden het in principe vanzelfsprekend dat van
hen wordt verwacht dat zij pogingen ondernemen om werk te vinden. Zij beklemto-
nen in de relatie met het OCMW dus ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ze geven
aan dat ze het niet normaal zouden vinden dat ze zomaar, zonder enige andere ver-
wachting of tegenprestatie, geld zouden krijgen.

Sarah: Ik vind, ge krijgt dan de kans om bestaansminimum te krijgen, dan

vind ik wel dat ge daar iets moet voor doen. Ik vind niet dat ge zomaar iets

moet krijgen.

Steve: Nee, ik heb liever dat ze zeggen ‘doe dat en doe dat.’ Dat ze bezig zijn

met je. Liever dan dat ze zeggen: ‘hier je hebt 21000 frank, maar blijf maar

in je zetel.’
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Naast het formuleren van het principe van de werkbereidheid kan het OCMW de
jongere ook concrete hulpmiddelen aanreiken om een job te vinden op de arbeids-
markt. Deze vorm van begeleiding bestaat hoofdzakelijk uit het voorzien van infor-
matie (onder meer vacatures) en/of het aanbieden van tewerkstelling en/of opleidin-
gen. Wat onze onderzoeksgroep betreft, heeft bijna drievierde van de bevraagde
jongeren door het OCMW een dergelijke vorm van begeleiding ontvangen. Bij het
merendeel van de jongeren gaat het om een sociale tewerkstelling op basis van ‘arti-
kel 60 van de OCMW-wet’ (zie verder).

De jongeren uiten op drie manieren kritiek op de arbeidsbegeleiding door het
OCMW. Ten eerste is het aanbod van een sociale tewerkstelling, een opleiding of
informatie erg dwingend. Indien de jongere dit aanbod weigert, kan het OCMW
hem/haar als niet-werkbereid beschouwen en hangt hun een schorsing boven het
hoofd van de jongere. Het onderstaande voorbeeld van Sybiel wijst op een sanctio-
nerende vorm van begeleiding. De jongere wordt verwacht te beantwoorden aan de
verwachtingen, die vanuit het OCMW worden gesteld. De jongeren vragen derhalve
meer inspraak en overleg over het aanbod dat het OCMW doet.

Sybiel: Dan heeft het OCMW mij opgeroepen voor de poetsdienst, om daar te

gaan werken.

Interviewer: Zij vroegen niet eerst wat je wilde doen?

Sybiel: Nee, het was dat en dan werd ik opgeroepen en die zei ‘verplicht, ge

moogt dat ook niet weigeren, dan trekken ze uw steun af.’ Ik geloof dat ik

daar een papier van heb. Hier, “het OCMW is reeds werkzaam in lokale

werkwinkel. Ten eerste zouden wij u willen uitnodigen voor een gesprek

aangaande uw tewerkstelling op maandag 25 maart 2001 om 14.00 in de

lokalen van de werkwinkel. Indien, in geval u niet ingaat op deze uitnodi-

ging kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.”

Ten tweede bekritiseren zij het dreigen met een schorsing als middel om hen te
dwingen stappen te ondernemen naar de arbeidsmarkt. Volgens hen werken deze
dreigementen nefast. Yves en Lies getuigen hierover:

Yves: Dat was eigenlijk constant… dat was dreigen eigenlijk met mijn

bestaansminimum af te pakken.

Lies: Maar ze dreigden iedere keer van: ‘Lies, als ge gauw geen werk hebt…

Lies, als je gauw geen werk hebt…

Misnoegen over de arbeidsbegeleiding komt ten derde voor, wanneer zij oordelen
dat (in hun ogen) te weinig rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden én
hun beperkingen. Dit is vooral het geval bij jonge alleenstaande moeders die stellen
dat het OCMW onvoldoende rekening houdt met de zorg voor hun kinderen. 7 van
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de 8 alleenstaande moeders in onze steekproef willen derhalve niet beschikbaar zijn
voor werk. Hetzelfde geldt voor een aantal jongeren dat als gevolg van psychische,
huisvestings- of drugsproblemen niet de moed vond om werk te zoeken.

Yves: Ja, dat was zo, ze drukten er heel sterk op van: ‘ge moet werk zoeken

of ge zijt je bestaansminimum kwijt’, maar de periode in Assegem, amaai,

dat zag ik niet echt, dat was… ik had echt niet de moed om achter werk te

zoeken. Ik zat volledig verdoofd onder de dope en al.

Behalve deze kritiek zijn er in onze steekproef ook vijf jongeren die getuigen van
een participatieve arbeidsbegeleiding. Een dergelijke benadering vertrekt van het
principe dat de begeleiding een wederzijds beïnvloedingsproces is tussen de hulp-
vrager en de maatschappelijk werker. Hierbij wordt de jongere beschouwd als een
volwaardige partner die inspraak heeft over het te volgen traject richting werk. 

Dennis: Met Katrijn moet ik dus alle weken een afspraak maken en die

heeft mij brieven en dan moet ik daar naar bellen. […]Eerst moet gij zelf wat

zoeken en zo. Als die daarachter zien dat ge te lang thuis blijft zitten, dan

grijpen die in. Dan vraagt ze wat het probleem is, en dan helpen ze je en

dan zien ze waar dat de fouten zitten enzo.

Interviewer: En als je dan wel een afspraak met haar hebt gemaakt, wat

gebeurt daar dan?

Dennis: Dan is dat op haar computer, de VDAB azo, al die vacatures, die

laat dat zien, ze print die uit en zo, en ze vraagt dan aan mij van: ‘staat u

dat aan?’ en zo. 

Interviewer: En vraagt ze ook wat je wilt doen?

Dennis: Jaja, dat vraagt ze wel. Aja, want ze leest het allemaal voor en

vraagt dan ‘en staat het u aan?’ Ze overloopt ook wat dat ge de week ervoor

gedaan hebt. Ge moet dan ook uw papieren terug mee brengen, die jobaan-

biedingen dat ge krijgt van haar, waar ge naar toe moet bellen, of naar toe

gaan. Ge moet dat dan op dat blad schrijven wat dat ge voor die job gedaan

hebt, dus ge krijgt dan misschien een blad of vier, vijf mee.

Het gaat hierbij dus om een wisselwerking tussen de jongere en de maatschappelijk
werker of trajectbegeleider. De jongere wordt aangemoedigd om zelf verder te sollicite-
ren en krijgt daarbij de nodige ondersteuning en informatie vanuit het OCMW. Ook
wordt niet direct gestreefd naar één bepaalde vorm van begeleiding (bijvoorbeeld
tewerkstelling als in artikel 60), maar worden alle mogelijkheden in rekening gebracht.
In die zin is hier sprake van arbeidstrajectbegeleiding waar in gezamenlijk overleg met
de jongere wordt gezocht naar de beste oplossing om een (re)integratie op de arbeids-
markt tot stand te brengen. Wanneer de kenmerken van de jongeren die een dergelijke
geïndividualiseerde vorm van arbeidsbegeleiding krijgen, onder de loep worden geno-
men, dan valt op dat het daarbij gaat om jongeren die reeds een relatief stabiele tewerk-
stellingsperiode achter de rug hebben en/of een zeker scolair kapitaal hebben opge-
bouwd (met name een diploma hebben behaald in het middelbaar onderwijs).
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De mogelijkheid om via het OCMW op basis van artikel 60 §7 van de OCMW-wet te
worden tewerkgesteld is algemeen bekend bij de bevraagde jongeren. Bijna de helft
van de bevraagde jongeren heeft ervaring met een dergelijke tewerkstelling en voor
een drietal jongeren bestaat er op het moment van het interview een grote waar-
schijnlijkheid dat zij op relatief korte termijn via het OCMW zullen worden tewerk-
gesteld. De initiële doelstelling van deze maatregel, het opbouwen van socialezeker-
heidsrechten, werd in 1999 verruimd tot het bieden van werkervaring. Mede door
de impulsen van het Lenteprogramma (2000) is het aantal sociaaltewerkgestelden
aanzienlijk toegenomen in de periode tussen 2000 en 2002 (tabel 2). Uit onze analy-
se blijken zowel de troeven als de risico’s van deze maatregel.
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a) Positieve gevolgen van de sociale tewerkstelling
Alle 22 sociaaltewerkgestelden zijn tevreden dat ze kunnen beginnen werken via
het OCMW. Ze beschouwden dit als een belangrijke positieve stap, die hen — vaak
na een reeks van mislukkingen op vlak van tewerkstelling en/of andere levensdo-
meinen — het gevoel geeft terug wat grip te krijgen op hun eigen leven. We kunnen
drie redenen van tevredenheid onderscheiden: een hoger inkomen, een hoger zelf-
waardegevoel en het verwerven van rechten op de sociale zekerheid. Ten eerste
opent  de toename van het persoonlijk inkomen voor hen nieuwe mogelijkheden,
zoals Mark hierover getuigt.

Mark: Omdat ik hier werkte, verdiende ik 39.000 frank. Dus tussen 22.000

en 39.000 is er wel een groot verschil, je krijgt veel meer als werkend. Ge

krijgt wel het geld nog van hier, maar het is niet meer, niet echt als

bestaansminimum, het is als werkende.

Een sociale tewerkstelling creëert ten tweede een gevoel van er terug bij te horen,
van terug gewaardeerd te worden in de maatschappij. Hoewel deze jongeren nog
een — zij het ‘geactiveerd’ — bestaansminimum ontvangen gedurende de periode van
sociale tewerkstelling en dus in principe nog afhankelijk zijn van het OCMW, voelen
zij zich bevrijd van het juk van dit centrum. Door zelf te werken voelt de jongere
zich minder afhankelijk van het OCMW, minder ‘OCMW-cliënt’. Ten derde wordt de
verwerving van een werkloosheidsuitkering op het einde van de tijdelijke tewerkstel-
ling ook door bijna elke jongere aangehaald als een reden van hun tevredenheid.
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Stijn: Nu werk ik mij in regel gedurende een jaar en achter dat jaar, kan ik

van mijn dop genieten. Ik was echt content toen dat ik dat hoorde, dus nu

eerst mij in regel werken en achter dat jaar zien we nog.

De verwerving van het recht op een werkloosheidsuitkering na afloop van de socia-
le tewerkstelling geeft de jongeren een gevoel van zekerheid. Bovendien is de werk-
loosheidsuitkering iets hoger dan het bestaansminimum, aldus de bevraagde jonge-
ren. Naast de integratie in de sociale zekerheid, is het ook belangrijk na te gaan wat
de verwachtingen van de betrokkenen op lange termijn zijn, op het vlak van integra-
tie in de arbeidsmarkt. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts één jongere verwijst naar
de mogelijke verbetering van de tewerkstellingskansen na het einde van de tewerk-
stellingsperiode. Er mag dan al vanuit het beleid sprake zijn van een doelverschui-
ving van inkomenswaarborg naar werkervaring, voor de betrokkenen zelf blijkt dit
niet prioritair te zijn.

b) Knelpunten van de sociale tewerkstelling
De belangrijkste punten van kritiek betreffen de aard van het werk en de mate van
keuzevrijheid. Betreffende de aard van het werk blijkt uit tabel 3 dat het vooral om
laaggeschoolde arbeid gaat. Meer dan de helft van de vrouwen wordt als poetsvrouw
tewerkgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de meerderheid van de cliënten
laag geschoold is en als er werkervaring is, men deze meestal uit eenvoudige jobs
heeft. Verder is er een belangrijke minderheid die in de keuken helpt. Bij de mannen
is er meer variatie in het werk. Meestal wordt deze tewerkstelling in de eigen dien-
sten van het OCMW gerealiseerd (voornamelijk binnen de OCMW-rusthuizen).
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Alhoewel de jongeren tevreden zijn over het tewerkstellingsaanbod van het OCMW,
is een aantal (voornamelijk mannelijke) respondenten niet te spreken over de
inhoud van de jobs.
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Stijn: Ik vind het eigenlijk een echt ondankbare job, die vaatwas en allé ja,

ik vind het echt ondankbaar. […] Ja, ik weet niet, ‘t is iets minderwaardigs.

Peter: ‘t Is stom werk dat ik doe: je steekt kleren in een zak, je doet de zak

toe en je legt hem op een hoop. Allé, dan werk ik liever niet.

Sommige jongeren betichten het OCMW er dan ook van dat zij via een dergelijke
tewerkstelling enkel en alleen trachten te voorzien in hun eigen behoefte aan goed-
kope werkkrachten. En wanneer aan de effectieve tewerkstelling een ‘onbetaalde’
proefperiode voorafgaat, klinkt hun kritiek logischerwijze nog luider.

Stefaan: Dus je hebt hier artikel 60’s, maar je hebt hier massa’s diensten,

sportdienst, groendienst, je hebt er massa’s, ik geloof dat je tussen 60 dingen

kunt kiezen. En om de drie maanden zijn er sollicitaties, dus om de drie

maanden zijn er nieuwe mensen… en iedere keer komen er massa’s bij, dus

pak nu om de drie maanden dat er, pak minimum 60 mensen zijn die dus

moeten stage doen, die een maand werken voor niet. Maar om de drie

maanden zijn er nieuwe sollicitaties, dus hoeveel mensen werken er hier

niet voor niks, voor het heel jaar door. Dat is gewoon om hun zakken te

vullen, ‘t is al.

Behalve de inhoud van het werk bekritiseren de jongeren ook de beperkte keuze-
vrijheid van job. Bij het merendeel van de sociaaltewerkgestelden stellen we vast
dat er weinig rekening wordt gehouden met hun eigen wensen en interesses en dat
zij het aanbod van het OCMW moeten aanvaarden. Slechts een viertal jongeren (uit
verschillende OCMW’s) kon kiezen uit meerdere jobs. 

Het risico bestaat dus dat het OCMW haar aanbod van een sociale tewerkstelling als
de enige norm beschouwt. Hiermee dreigt het voorbij te gaan aan de inspanningen
van de jongeren zelf om buiten dit aanbod op zoek te gaan naar een job. Dit komt
duidelijk naar voren wanneer we luisteren naar de verhalen van de jonge bestaans-
minimumgerechtigden. We stellen vast dat bij de meeste jongeren die een sociale
tewerkstellingsplaats kregen aangeboden, andere jobs of begeleiding naar een ande-
re arbeidsplaats nauwelijks ter sprake kwam. De bemiddeling naar de arbeidsmarkt
wordt hier dus van meet af aan uitsluitend gericht op een sociale tewerkstelling. 

c) De begeleiding tijdens de sociale tewerkstelling
Aangezien de federale overheid de sociale tewerkstelling meer en meer beschouwt
als een opstap naar een job op de reguliere arbeidsmarkt, betreft de volgende vraag
de effecten van de sociale tewerkstelling op langere termijn. Aangezien we slechts
vijf jongeren hebben bereikt die hun sociale tewerkstelling hebben afgewerkt, kun-
nen we hierover weinig uitspraken doen. Betreffende de begeleiding tijdens de
sociale tewerkstelling stellen we wel vast dat bij de meeste jongeren de arbeidsbege-
leiding nog vóór het einde van de OCMW-hulpverlening eindigt. Hiermee bedoelen
we dat de jongeren, eenmaal zij tewerkgesteld worden in het kader van artikel 60,
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weinig begeleiding krijgen om een latere toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt
te bevorderen. De individuele contacten met de maatschappelijk werker en/of tra-
jectbegeleider gedurende de sociale tewerkstelling zijn in vele gevallen nihil.

Interviewer: En hebt u nu veel contact met je maatschappelijk assistent?

Frederick: Nee, nooit. Ik zie die eigenlijk nooit. Ik zag die af en toe, toen

dat ik in het onderhoud zat, want toen zat ik ook in het kasteel zelf. Het

kasteel dat is waar dat het OCMW zelf zit en de derde verdieping dat is volle-

dig het bureau, dus de financiële dienst, de sociale dienst, de secretaris, de

secretaresse, en dan ook de raadszaal, dat is allemaal boven. En de tweede

verdieping en de eerste verdieping, dat is ook de ingang van het rustoord,

dus dat hangt aan elkaar. Dus toen zag ik haar nog af en toe, maar nu zie

ik haar helemaal niet meer, alleen toen dat ze bij mij kwam voor dit hier,

voor dat interview. En toen zei ik in mijn eigen ‘ah, leeft gij nog’.

Het OCMW zou een belangrijke taak kunnen vervullen in het stimuleren tot het zoe-
ken naar een andere job en het actief solliciteren tijdens de sociale tewerkstelling om
de jongere op die manier voor te bereiden op het vinden van een nieuwe job. Uit
onze data blijkt dat dit slechts bij één jongere aan bod was gekomen tijdens gesprek-
ken met de maatschappelijk werker. Ook vanuit de jongeren zelf zien we dat er maar
weinig uitgekeken wordt naar een andere job tijdens de sociale tewerkstelling, alhoe-
wel zij allen op de hoogte zijn van de tijdelijkheid van deze tewerkstelling. De mees-
ten nemen hier een berustende houding aan en zijn pas van plan om ander werk te
gaan zoeken op het moment dat de tewerkstellingsperiode binnen het OCMW ten
einde loopt. Door het ontbreken van een individuele omkadering gedurende de socia-
le tewerkstelling, valt tevens de mogelijke begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt-
kanalen zoals de VDAB weg. Eerder bleek al dat de jongeren vooraleer zij naar het
OCMW stappen, weinig of geen contact hebben met de VDAB. Indien de jongeren
dan ook tijdens de periode van bijstandsafhankelijkheid/sociale tewerkstelling niet in
contact worden gebracht met deze dienst, is de kans groot dat zij opnieuw niet de
weg vinden naar de VDAB. De doorstroming van de OCMW-cliënten naar de VDAB  -
die zich in principe richt tot alle werkzoekenden, onafhankelijk van hun uitkeringspo-
sitie -  blijkt dus weinig succesvol te verlopen.

d) Besluit omtrent de sociale tewerkstelling
Alle jongeren die in het kader van artikel 60 §7 tewerkgesteld werden, zijn relatief
tevreden met de job en beschouwen dit als een belangrijke positieve stap, die hun  —
vaak na een reeks van mislukkingen op het vlak van tewerkstelling en/of andere
levensdomeinen — het gevoel geeft terug grip te krijgen op hun leven. Bovendien ver-
werven ze na de job het recht op een werkloosheidsuitkering. De vraag is evenwel in
hoeverre deze sociale tewerkstelling effectief bijdraagt tot een vergroting van de toe-
komstige tewerkstellingskansen en het vinden van een job op de reguliere arbeids-
markt. Hiervoor zijn drie elementen noodzakelijk: ten eerste een duidelijke screening
van de arbeidsmogelijkheden van de jongere, vervolgens een omkadering tijdens de
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sociale tewerkstelling gericht op een job op de reguliere arbeidsmarkt en ten slotte
bemiddeling en begeleiding na de sociale tewerkstelling. Een duidelijke screening
voorafgaand aan de sociale tewerkstelling is noodzakelijk, omdat artikel 60 een
tewerkstelling in een beschermde omgeving is. Daarom zouden enkel diegenen in
aanmerking mogen komen die ook werkelijk problemen hebben bij de toetreding tot
de reguliere arbeidsmarkt. Uit de interviews constateren we dat het OCMW relatief
snel toeleidt naar een sociale tewerkstelling zonder dat andere mogelijkheden worden
overwogen. Dit kan tot gevolg hebben dat ook jongeren met voldoende arbeidsmoge-
lijkheden voor de reguliere arbeidsmarkt toch een job binnen een beschermde omge-
ving krijgen aangeboden. Uit de interviews blijken deze elementen echter te weinig
aan bod te komen. Naast een screening is tevens omkadering tijdens en na de sociale
tewerkstelling noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de jongere niet terechtkomt in
de werkloosheidsverzekering maar een nieuwe job vindt.

&�&� �������������
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In dit deel overstijgen we de concrete inhoud van de hulpverlening en evalueren
we de hulpverleningsrelatie tussen de jongere en de maatschappelijk werker op
basis van de ervaringen van deze jongeren. In een eerste onderdeel bespreken we
de punten van kritiek, die de jongeren op de hulpverleningsrelatie hebben. Het
tweede onderdeel zoekt naar de kenmerken van een positieve hulpverleningsrelatie.

&�&��� �$95)0)4$$5($�.4*$70$%�2.%�($�;3+*2$5+$%)%/45$+.0)$

In navolging van Driessens (1999) worden door de jongeren zes knelpunten van
deze relatie hulpverleningsrelatie genoemd: de afstandelijkheid, het bureaucratische
karakter, gebrek aan continuïteit, gevoelens van willekeur en ongelijke behandeling
en paternalisme. Allereerst wordt de afstandelijkheid binnen de hulpverleningsrela-
tie door de jongeren bekritiseerd. De jongere voelt weinig betrokkenheid van de
maatschappelijk werker bij zijn specifieke problemen. Een veelgehoorde kritiek
hierbij is dan ook dat de jongere ‘niet kan babbelen’ met de maatschappelijk wer-
ker. Dat hij niet door hem of haar begrepen wordt Benoit getuigt hierover:

Benoit: Zoals over mijn grootmoeder bijvoorbeeld [grootmoeder bij wie hij

opgevoed is en die gestorven is], daar hebben wij niet over gepraat.

Interviewer: Nee?

Benoit: Ik heb er wel over gebabbeld, maar er zijn geen oren naar geweest.

En daardoor heb ik gezegd van: ‘als gij niet naar mij luistert, wat is dan

eigenlijk de bedoeling, dan vind ik dat ik hier niet meer …’ (…) Ik heb de ver-

leden keer ook gezegd, we zijn wij precies allemaal nummerkes voor hen,

en er liggen ook effectief nummerokes.
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Behalve op de afstandelijkheid wijzen de respondenten op een te bureaucratische
afhandeling van hun persoonlijke problemen. In een dergelijke situatie ervaren ze
dat de hulpverleners onvoldoende tijd hebben voor hun verhaal en voor een duide-
lijke uitleg over het verdere verloop van de procedure. Ze hebben het gevoel dat ze
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bovendien worden ze geconfron-
teerd met wachttijden of -lijsten. Deze procedures staan haaks op hun specifieke
noden, de hoogdringendheid van hun problemen en hun steeds veranderende
levensomstandigheden.

Yves: Ik heb dat al een paar keer voorgehad, dat ze, mijn sociaal assistent

niet aanwezig was, dat ze een week verlof had, zonder dat ik dat wist. Dus,

ik kom daar toe, achter mijn geld en kreeg dan te horen dat ze afwezig was

en het enigste wat dat ge als antwoord krijgt is: ‘dat is uw probleem, want

uw dossier ligt in haar handen, ge moet wachten totdat ze weer is.’ Wij moe-

ten maar wachten, in de plaats van u dan door te sturen, er zijn daar

genoeg personen bevoegd om u te helpen.

Ook het gegeven op zich, dat vele jongeren gedurende de hulpverleningsperiode bij
het OCMW meermaals moeten veranderen van maatschappelijk werker wordt sterk
bekritiseerd. Zeker in het geval de informatieoverdracht van de ene maatschappelijk
werker naar de andere niet optimaal verloopt, stelt het probleem zich van een
gebrek aan continuïteit in de hulpverlening.

Emma: Euh, dan die vervangster was weg, ik kreeg dan uiteindelijk Baets

Annick, of hoe noemt ze, och ik weet het niet hoe ze noemt, of Anja Baele

weet ik veel … Ik kom daar toe in dat bureautje voor een borg aan te vra-

gen, ze pakt zij mijnen dossier, de helft stond niet in mijn dossier, mijn

adres, mijn telefoonnummer, dat was gelijk dat ik daar voor de eerste keer

weer kwam. Ik moest alles weer heel opnieuw gaan vertellen, ‘en is dat al

veranderd?’ Ze schrijven dat zo op een dossierke en ja, dat is het, voila. En

dat is duizend keer, dat ge daar hetzelfde moogt zeggen.

Het opnieuw trachten opbouwen van een vertrouwensband met een andere maat-
schappelijk werker vergt voor de jongeren zeer veel inspanningen. Het gevaar is
dan ook reëel dat de jongere zich deze moeite bespaart en enkel de meest noodza-
kelijke (en oppervlakkige) informatie doorgeeft, waardoor een meer structurele aan-
pak van de problemen wordt bemoeilijkt.

Interviewer: Maar heb jij dan al verschillende maatschappelijk assistenten

gehad of niet?

Johan: Ja, ewel, vier. En dat is dan vier keer opnieuw gans uw leven vertel-

len. En fijn is dat echt niet … wat ga gij daar op zeggen? Dat is allemaal

door … hoe noem je dat? Reorganisatie. En uiteindelijk tegen die vierde en

laatste begeleidster dan zegt gij nog het minste van al.
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Een vierde punt van kritiek zijn gevoelens van willekeur en ongelijke behandeling.
De bevraagde jongeren hebben dit vaak aan den lijve ondervonden. Zo hebben een
12-tal respondenten contacten gehad met verschillende OCMW’s, waardoor zij ver-
gelijkingen kunnen maken tussen de maatschappelijk werkers van verschillende cen-
tra. De verschillen in de hulpverleningsstijlen die zij aanhalen, hebben volgens deze
jongeren voornamelijk te maken met het verschil in hulpverlener. Over het verschil
in aanpak van de hulpverleningsinstanties kunnen zij moeilijk uitspraken doen. De
invloed van de OCMW-context is in ons onderzoek dus moeilijk vast te stellen. Maar
des te meer komt tijdens de gesprekken met de respondenten, het verschil in hulp-
verlening tussen de maatschappelijk werkers sterk naar voren. Iets meer dan de helft
van de bevraagde jongeren wordt namelijk — als gevolg van personeelswissels of als
gevolg van een verandering van woonplaats binnen eenzelfde stad — één of meerde-
re keren toegewezen aan een andere maatschappelijk werker van eenzelfde OCMW.
Dus zelfs wanneer de OCMW-context constant blijft, blijven de verschillen tussen de
hulpverleners groot. De jongeren zijn zich er terdege van bewust en hebben het
gevoel dat de resultaten van het hulpverleningsproces zo sterk afhankelijk zijn van de
persoon van de maatschappelijk werker. Johan is er één van:

Johan: Dat is allemaal te zien van tot persoon tot persoon. Als ge dus een

een slechte begeleidster krijgt, dan kan je dik in de nesten raken. En als gij

een begeleidster hebt, gelijk als van de van mijn maat, die gemotiveerd is

om de mensen te helpen, heb jij chance.

Niet alleen willekeur in de behandeling, maar ook een ongelijke behandeling vormt
een punt van kritiek. De maatschappelijk werker wordt verweten andere cliënten
voor te trekken en beter te helpen. Daarbij kan het zowel gaan om een ervaring van
achterstelling ten aanzien van andere individuen, als ten aanzien van een bepaalde
groep van OCMW-cliënten. Wat dit laatste betreft, gaat het in hoofdzaak over
allochtonen, tegenover wie de meeste jongeren uiterst negatief staan. Alhoewel dit
onderwerp niet was voorzien, brengt eenderde van de jongeren dit zelf tijdens het
interview ter sprake. Het gaat daarbij om scherpe commentaren over het voortrek-
ken van allochtonen, zoals bijvoorbeeld bij Joke:

Joke: En eigenlijk deze wijk, ze hebben hier vreemden beginnen inzetten, en

het is om zeep. Elk appartement dat hier vrij komt is voor vreemden en gij

wordt opzij geschoven als Belg, gij moet vijf jaar op de wachtlijst staan en

gij moet er blijven op staan tot dat die vijf jaar om zijn, en dan krijgde gij

maar een appartement. […] Ik durf wedden dat die assistenten nooit hun

mond tegen een vreemde zal opzetten, nooit niet. Daar knielen ze voor.

Gebrek aan inspraak in het verloop van het hulpverleningsproces en te weinig
betrokkenheid bij de bepaling van het hulpverleningsaanbod of in het uittekenen
van oplossingsstrategieën zijn het vierde punt van kritiek van de jongeren. Dit leidt
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tot een gebrekkig ‘deel-hebben’ in het hulpverleningsproces. Beslissingen worden
boven het hoofd van de jongeren getroffen (=paternalisme). Dixit Annelies:

Annelies: Ze had dan gezegd ‘ja, dat is in orde, je moet eerst een huis zoe-

ken en dan komt dat voor het comité’, ik zeg ‘prima’. Op het moment dat de

goedkeuring er was, kreeg ik pas te horen dat ik het moest terugbetalen. Dat

was het eerste dat ik ervan hoorde.

Interviewer: Dus die borg moest je terugbetalen?

Annelies: Ja, dat moet ik ook in schijven terug betalen, die waarborg, ik ver-

sta dat, dat gaat daar niet om, maar ik heb dat maar geweten op het laatste

moment, zeg dat dan van den eerste keer, dat is toch een belangrijk iets.

‘Hier heb je je goedkeuring, dat is in orde en dat is het rekeningnummer

voor de terugbetaling.’ Ik zeg ‘wablieft?’

&�&��� �..5�$$%�*,4)0)$2$�;3+*2$5+$%)%/45$+.0)$

Dat het ook anders kan, getuigt onderstaande analyse van de kenmerken van een
hulpverleningsrelatie die door de jongeren als positief werden ervaren. We toonden
al aan dat het overschrijden van de OCMW-drempel bij de jongeren vaak gepaard
gaat met gevoelens van schaamte en gêne. Daarom moet aan de jongere verduide-
lijkt worden dat het bestaansminimum een recht en geen gunst is. Van Regenmortel
(1996) spreekt hierbij over de techniek van het ‘ontschuldigen’, zodat de jongeren
de vooroordelen en etiketten die ze zichzelf eigen maakten, kunnen afbreken en aan
de opbouw van een positief zelfbeeld kunnen werken.

Annelies: Ze hebben mij dat eigenlijk echt moeten aanpraten dat ik er

gewoon recht op heb, omdat ik alleen thuis zit met drie kinderen, dus ik

hou dat gevoel nu gewoon vast (…) Ik voelde me echt slecht dat ik moest

bedelen, en al. En ik heb dat ook heel duidelijk gezegd, en ook tegen die van

de intake-gesprekken en al. Ik zat daar echt heel gestrest. (…) Ja, ze hebben

me echt zelf dat gevoel moeten geven van: ‘kijk, …’ Wat kan je anders gaan

doen? Maar in het begin voelde ik mij daar echt heel slechts over, ik schaam-

de me daar echt voor.

Een tweede positief kenmerk is de mate van betrokkenheid en nabijheid van de
maatschappelijk werker. In een dergelijke relatie toont de hulpverlener zich als een
‘gewone, vriendelijke mens’. Hij neemt ten dele afstand van zijn functionele identi-
teit om naast de jongere te gaan staan. Vanuit deze positie kan hij openstaan voor de
specifieke leefwereld en ervaringen van de jongere en naar hem of haar luisteren.
De maatschappelijk werker laat voldoende tijd en ruimte voor het verhaal, de erva-
ringen en de vragen van de jongere. Deze houding van de maatschappelijk werker
vergemakkelijkt bovendien de opbouw van een vertrouwensrelatie.
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Een derde kenmerk is de mate van een emancipatorische houding van de maatschap-
pelijk werker, waarbij de hulpvrager kansen tot inzicht, inspraak en participatie krijgt.
Door een actieve betrokkenheid van de jongere wordt een besef van invloed
gecreëerd, wat fundamenteel is om de gevoelens van machteloosheid te verminderen.
Deze participatie kent verschillende gradaties: meeweten, meedenken, meepraten,
meebeslissen (Van Regenmortel, 1996). Meeweten betekent dat de jongere ingelicht
wordt over de stand van zaken van zijn dossier. Bart waardeert dit erg:

Bart: Hier, mijn assistent doet het wel goed. Hij toont wat dat hij stort, naar

wat voor een deurwaarder en hoeveel dat hij stort.

Interviewer: Dus je weet echt wel wat er met je geld gebeurt?

Bart: Ja, van hem wel.

Bij het meedenken wordt de jongere betrokken bij bijvoorbeeld mogelijke sporen die
kunnen gevolgd worden om tot een integratie op de arbeidsmarkt te komen, en de
manier waarop dit het beste zou gebeuren. Meepraten betekent dat de jongere de
kans krijgt om zijn ideeën weer te geven in dialoog met de maatschappelijk werker.

Bert: We kunnen wij goed klappen, over alles en nog wat, over mijn studies

dat ik dan deed, dikwijls een keer raad geven, gij mocht ook altijd uw eigen

gedacht zeggen, ‘k zal ‘t zo zeggen.

Meebeslissen ten slotte gaat nog verder en houdt in dat de cliënt zelf zijn prioriteiten
bepaalt en zelf beslissingen treft over het hulpverleningstraject. Hiervan getuigt Jonas:

Jonas: Dus ik heb dan een maand of drie viervijfden gedaan als artikel 60.

Toen ze zagen dat dat heel goed ging, had ik gezegd van ‘geef me dan maar

nu fulltime’.

Interviewer: Ha ja, je mocht dus zelf beslissen in het begin of je full-time

ging werken of niet.

Jonas: Ja, in ‘t begin mocht ge zelf beslissen van ‘wilt ge fulltime of wilt ge

viervijfden?’

>� ����
�������
�

Dit onderzoek leidt tot een aantal belangrijke beleidsconclusies voor de implementa-
tie van de nieuwe RMI-wet, die de ‘jeugdarmoede’ wil doorbreken door aan elke
jongere binnen de drie maanden een job ofwel een concreet traject naar werk aan
te bieden. Deze aandacht voor arbeidsmarktintegratie kan alleen maar toegejuicht
worden, want ook bij de jongeren zelf stellen we vast dat het verwerven van een
plaats op de arbeidsmarkt als een geïnternaliseerde levensopgave wordt
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beschouwd. Ze gaan ervan uit dat ze de overgang naar volwassenheid pas echt
maken als zij een job en een arbeidsinkomen verwerven. Door de oorzaken van het
beroep op het OCMW in een biografisch perspectief te plaatsen, wordt echter dui-
delijk dat enkel het aanbieden van een tijdelijke baan niet voor elke bestaansmini-
mumgerechtigde voldoende is. Door de aandacht te vestigen op het proces en de
dynamiek die leiden tot de bijstandsafhankelijkheid, komt de meervoudigheid van
hun problemen bovendrijven. Daarbij wordt duidelijk dat de ernst van deze achter-
liggende problemen binnen de groep jonge steuntrekkers zeer ongelijk is en zich,
afhankelijk van de situatie, op één of meerdere diverse levensdomeinen situeert. Bij
de uitstippeling van het hulpverleningstraject is het dus belangrijk dat het OCMW
met deze realiteit rekening houdt en een ééndimensionale hulpverlening uitsluitend
gericht op een integratie op de arbeidsmarkt vermijdt. De kansen op een succesvol-
le hulpverlening nemen toe wanneer het activering van bijstandsgerechtigden in
ruime zin wordt geïnterpreteerd. Dit impliceert dat eerst wordt getracht een positie-
ve evolutie te bewerkstelligen op de andere levensdomeinen dan de arbeidsmarkt.
Pas als een veilig platform is gevormd, kan er gewerkt worden aan de toeleiding
naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Dit kan echter tijd in beslag nemen. 

De nieuwe leefloonwet stelt evenwel dat het OCMW binnen de drie maanden moet
komen tot een gerichte keuze betreffende een arbeidsovereenkomst of tot een geïn-
dividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde
periode leidt tot een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt dus een aanzienlijke
tijdsdruk op zowel de jongere als op de maatschappelijk werker gelegd en wordt
een duidelijke timing vooropgesteld. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de
leefloonwet een ruime interpretatie van activering toelaat. Zo stelt de memorie van
toelichting van de wet dat ‘de maatschappelijke en beroepsintegratie van rechtheb-
benden een wettelijke opdracht wordt van de OCMW’s. Elk OCMW zal dit recht
moeten verzekeren ofwel met eigen middelen ofwel in samenwerking met andere
instellingen voor vorming, onderwijs, begeleiding en arbeidsbemiddeling van werk-
zoekenden’. De mogelijkheid werd ingebouwd om — wanneer een beroepsintegra-
tie op korte termijn niet realiseerbaar is — een leefloon aan de jongere toe te kennen
gekoppeld aan het opstellen van een geïndividualiseerde project voor maatschappe-
lijke integratie. Wanneer de OCMW’s het geïndividualiseerde project in ruime zin
interpreteren, biedt dit de mogelijkheid om de jonge leefloongerechtigden op een
geïndividualiseerde wijze ondersteuning te bieden op andere levensdomeinen, zoals
psychische problemen, drugs- of huisvestingsproblemen, vooraleer expliciet wordt
gewerkt aan een integratie op de arbeidsmarkt. Wordt de begeleiding echter van
meet af aan toegespitst op een éénzijdige begeleiding naar de arbeidsmarkt of op
een éénzijdig aanbod van een sociale tewerkstelling, dan loopt ze het gevaar te
falen. Een dergelijke ruime begeleiding is natuurlijk niet voor iedere jongere die een
beroep doet op het OCMW noodzakelijk. Voor sommigen — zij het een minderheid
— is enkel het vinden van een job de grote hinderpaal. Voor deze jongeren volstaat
ondersteuning en begeleiding vanuit het OCMW naar de reguliere arbeidsmarkt.
Voor een oordeel over de mate waarin het kansenkarakter dan wel het risicokarak-
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ter van de nieuwe wet op maatschappelijke integratie tijdens de OCMW-hulpverle-
ning ten aanzien van jongeren op de voorgrond zal treden, moeten we wachten op
de evaluatie van de huidige praktijk.

Bij de arbeidsbegeleiding is een grondige screening van de capaciteiten van de jon-
geren uiterst belangrijk om te oordelen of een rechtstreekse toeleiding naar de regu-
liere arbeidsmarkt dan wel een sociale tewerkstelling als opstap naar een reguliere
of beschermde job aangewezen is. Hiermee vermijdt het OCMW dat bestaansmini-
mumgerechtigden sociale tewerkstellingsplaatsen innemen, waarvoor een begelei-
ding vanuit het OCMW tijdens de zoektocht naar werk op de reguliere arbeidsmarkt
zou volstaan. Wanneer blijkt dat een eerder beschermde vorm van tewerkstelling
zoals artikel 60§7 aangewezen is, mag de doelstelling op lange termijn, met name
integratie binnen het reguliere arbeidscircuit, niet uit het oog verloren worden.
Daarvoor is omkadering tijdens en na de tewerkstellingsperiode noodzakelijk. Bege-
leiding tijdens deze periode kan bestaan uit bijkomende opleiding of training en
begeleiding bij de verdere zoektocht op de reguliere arbeidsmarkt. Een belangrijk
aspect van deze ondersteuning is de jongere wegwijs te maken binnen de VDAB.
Aangezien uit ons onderzoek blijkt dat vele jongeren vóór de bijstandsafhankelijk-
heid weinig of geen contact met deze instantie hadden, is deze kennismaking met
de VDAB des te belangrijker. Hiervoor zijn tussen het OCMW en de VDAB een struc-
turele samenwerking als gelijkwaardige partners op het lokale niveau en een aanpas-
sing van de VDAB-dienstverlening aan de behoeften van de (voormalige) OCMW-
cliënten noodzakelijk. Indien een job op de reguliere arbeidsmarkt te hoog gegre-
pen is, kan het OCMW begeleiden in de richting van de beschermde arbeidsmarkt
en de sociale economie. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het gevaar
reëel dat het einde van deze tewerkstelling enkel een overgang inhoudt van het sta-
tuut van OCMW-cliënt naar het statuut van uitkeringsgerechtigde werkloze. De jon-
gere mag dan wel bevrijd zijn van het OCMW-stigma, zijn actieve participatie in de
samenleving is hiermee niet toegenomen. Op dit moment is er maar een beperkte
sturing vanuit de federale overheid betreffende de invulling van de sociale tewerk-
stelling door de OCMW’s op het lokale niveau. Dit onderzoek maakt duidelijk dat
het gevolg hiervan is dat de sociale tewerkstelling in zijn huidige vorm kan leiden
tot een verschuiving van de bijstand naar de werkloosheidsverzekering.

Ten slotte tonen de onderzoeksresultaten aan dat jongeren een emancipatorische
invulling van de hulpverleningsrelatie erg positief evalueren. Hiermee bedoelen we
een visie op hulpverlening die aan de hulpvrager kansen tot inzicht, dialoog, inspraak
en participatie biedt of het nu gaat om begeleiding op het domein van tewerkstelling
dan wel op andere domeinen. In dat geval heeft de jongere voldoende inspraak in en
wordt hij betrokken bij het uittekenen van het hulpverleningstraject dat leidt tot een
integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit vereist dat tijd wordt vrijge-
maakt om naar het verhaal van de jongere te luisteren om zo de achterliggende oorza-
ken van zijn beroep op het OCMW te achterhalen en om een hulpverleningstraject op
maat van de cliënt op te stellen. Dit impliceert ook dat maatschappelijk werkers vol-
doende gevormd worden binnen deze emancipatorische invulling.
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De beleidsconclusies van dit onderzoek kunnen schematisch als volgt voorgesteld
worden:
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De voorbije jaren verschenen er nogal wat uiteenlopende berichten omtrent de
omvang van de inkomensarmoede in België en de evolutie van deze cijfers over de
tijd. Zo bleek bijvoorbeeld uit de oorspronkelijke inkomensindicatoren gebaseerd
op het European Community Household Panel (ECHP) dat de inkomensarmoede in
België in 1994 een schrikbarende 18% bereikte (Marlier en Cohen-Solal, 2000, p. 6;
Van Hoorebeeck e.a., 2003, p. 2). Hoewel deze alarmerende cijfers na herziening
van de bewerkte data naar beneden toe werden gecorrigeerd, blijft de armoedeom-
vang op basis van deze dataset relatief hoog in vergelijking met andere gegevens-
bronnen, waaronder het Socio-Economisch Panel (SEP) van het Centrum voor Soci-
aal Beleid (CSB) en de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH). De verschil-
len in de gepubliceerde armoedecijfers doen uiteraard de vraag rijzen naar de validi-
teit en de betrouwbaarheid van de gegevens zelf en van de bewerking ervan en van
de maatschappelijke trends of beleidseffecten die vaak uit deze cijfers worden afge-
leid. In deze bijdrage willen we aanmanen tot voorzichtigheid bij dergelijke inter-
pretaties. Dit niet alleen omdat de ‘juistheid’ of ‘betrouwbaarheid’ van uitspraken
over de armoedestatistieken afhankelijk is van een complex samenspel van diverse
factoren, maar ook omdat de maatschappelijke trends die sommigen in deze cijfers
zien, vaak in het niets verdwijnen éénmaal de statistische foutenmarges in rekening
worden gebracht. We eindigen met enkele aanbevelingen inzake de ‘productie’ van
armoedecijfers specifiek gericht op het evalueren van het (armoede)beleid.

(1) Caroline Dewilde is werkzaam bij de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad
(OASeS) van de Universiteit Antwerpen en verricht doctoraal onderzoek naar armoededynamieken
binnen het kader van een levensloopperspectief, met speciale aandacht voor crossnationale verschil-
len inzake institutionele regelingen, gezinsstructuren en culturele patronen.
(2) Katia Levecque is werkzaam bij de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad
(OASeS) van de Universiteit Antwerpen en verricht doctoraal onderzoek naar de rol van depressie in
het sociale mobiliteitsproces van personen in armoede.
(3) Dr. Karel Van den Bosch is senior onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid van de Univer-
siteit Antwerpen.
(4) Prof. Dr. Jan Vranken is woordvoerder van de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en
de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen.
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Voor een goed begrip van de hierna volgende discussie overlopen we eerst de
belangrijkste bronnen van inkomensinformatie op het microniveau in België. In de
eerste plaats is er het eerder vermelde Socio-Economisch Panel (SEP) van het CSB,
een panelonderzoek specifiek gericht op het bekomen van inkomensinformatie. De
interviews werden afgenomen in 1985, 1988, 1992 en 1997. Omwille van de lange-
re tijdsspanne tussen twee opeenvolgende golven liggen de wave-on-wave non-
respons (5), en dus ook de longitudinale non-respons, vrij hoog. Daarom werd in
1992 en 1997 een bijtrekking georganiseerd. De gegevens van het SEP zijn opgeno-
men in de Luxembourg Income Study (LIS).

Verder wordt vanaf 1992 de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH) georga-
niseerd, een ‘klassiek’ huishoudpanel met jaarlijkse bevragingsronden. Behalve het
inkomen zijn ook een hele reeks andere thema’s, zoals gezondheid, huisvesting,
waarden en partnerrelaties in de vragenlijst opgenomen. Omwille van het expliciet
longitudinale karakter van deze studie, besteedt het PSBH-team nogal wat aandacht
aan het in stand houden van de ‘emotionele’ band met de panelleden. Om de ver-
trouwensband — met het oog op de longitudinale respons — niet in gevaar te bren-
gen, wordt naar de interviewers toe niet ál te veel nadruk gelegd op het belang van
het verkrijgen van volledige inkomensinformatie. Zoals we in het Jaarboek armoede
en sociale uitsluiting 2002 zagen heeft deze werkwijze tot gevolg dat voor we voor
nogal wat panelleden het totaal huishoudinkomen niet kunnen berekenen, door van
ontbrekende informatie op één of meerdere inkomenscomponenten (Dewilde en
Levecque, 2002, p. 91). Aan de andere kant resulteert deze ‘zachte’ benadering wel
in een vrij hoge wave-on-wave respons, in die zin dat over het algemeen slechts
10% van de respondenten het panel verlaat tussen twee opeenvolgende golven
(Bauwens e.a., 2001, p. 37, Dewilde e.a., 2000, p. 45).

De gegevens van de PSBH maken vanaf 1994 deel uit van het European Community
Household Panel (ECHP). Belangrijk om weten hierbij is dat EUROSTAT, de coördi-
nator van het project, de ruwe PSBH-data ontvangt en bewerkt. Met andere woor-
den, de inkomensberekening, het bijschatten van ontbrekende inkomensinformatie
en het berekenen van wegingscoëfficiënten ter correctie van de eventuele selectie-
ve uitval gebeuren door EUROSTAT, en niet door de PSBH-medewerkers. Vanaf de
eerste versies van de User Data Base (UDB) van het ECHP stelden de onderzoekers
van het CSB belangrijke afwijkingen van de tot dan toe gepubliceerde cijfers op
basis van zowel het SEP als de PSBH vast. Veel van deze problemen blijken samen te
hangen met de door EUROSTAT gehanteerde procedures, waarvan sommige in de
loop der jaren aangepast en/of verbeterd werden, en andere nog steeds een pro-

(5) Bijvoorbeeld, van de 3821 bevraagde huishoudens in 1992 bedroeg de non-respons in 1997 31%
voor de oorspronkelijke panelhuishoudens en 52% voor de afgesplitste huishoudens (informatie ver-
kregen van Rudi Van Dam — Centrum voor Sociaal Beleid).
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bleem vormen. Deze problemen hebben voornamelijk betrekking op het relatief
hoge percentage huishoudens met een zeer laag inkomen — wellicht een gevolg van
meetfouten en/of foute bijschatting — en de sterke daling van dit percentage over de
golven heen, de onrealistische onder- of overschatting van het inkomen in huishou-
dens waarin één of meerdere volwassenen non-respons vertonen, het opblazen van
de geïmputeerde kapitaalsinkomsten en het ‘verwerkelijken’ van geïmputeerde
kapitaalsinkomsten uit vorige golven, en ten slotte de vrij grote spreiding van de
wegingscoëfficiënten in vergelijking met de oorspronkelijke PSBH-gewichten (Van
Hoorebeeck e.a., 2002; Van Hoorebeeck e.a., 2003). Gezien de grote inspanning op
dit vlak geleverd door de CSB-collega’s, verwijzen we voor verdere toelichting
omtrent deze problematiek naar de relevante CSB-Berichten.

Verder kunnen we ook nog verwijzen naar de inkomensstatistieken gepubliceerd door
de OESO die voor wat België betreft deels zijn gebaseerd op de fiscale statistieken, en
deels op de Luxembourg Income Study (LIS). Ten slotte bevatten ook andere (groot-
schalige) surveys gericht op een specifiek thema vaak inkomensinformatie waarmee de
inkomensarmoede in België kan worden becijferd. Dergelijke survey is bijvoorbeeld de
nationale Gezondheidsenquête (1997, 2001) (zie Levecque, 2003, pp. 160-161).

�!�! �����������������������	
���

Ook wanneer we de ‘afwijkende’ ECHP-armoedecijfers buiten beschouwing laten,
blijven er vaak discrepanties bestaan tussen de omvang van de inkomensarmoede en
de vastgestelde trends over de tijd op basis van de verschillende gegevensbronnen.
Zo stelden we in het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2002 in overeenstem-
ming met eerdere resultaten vast dat het aantal armen in de PSBH iets hoger ligt dan
in het SEP (Dewilde en Levecque, 2002, p. 94; Proost, Van Dam en Van den Bosch,
1996, p. 8). Verder kent de inkomensarmoede op basis van de PSBH vanaf ongeveer
1995 een lichte maar consistente daling: van 13,6% naar 11,6% voor het ‘geschat’
inkomen door het gezinshoofd en van 13,6% naar 10,6% voor het ‘berekend’ inko-
men, waarbij de armoedelijn wordt vastgelegd op 60% van het mediane inkomen in
de bevolking. Deze trend staat in tegenstelling tot de evolutie van de armoedecijfers
op basis van het SEP, dat tussen 1992 en 1997 een lichte stijging van het aantal
armen kent (Cantillon e.a., 1999, p. 9; Van Hoorebeeck e.a., 2003, p. 2).

Een derde onafhankelijke gegevensbron, de OESO-cijfers gebaseerd op de fiscale sta-
tistieken (Förster en Pellizzari, 2000, p. 94; Förster en Pearson, 2002, p. 13) rappor-
teren voor België tussen het midden van de jaren ’80 en het midden van de jaren ’90
dan weer een stijgende inkomensongelijkheid in combinatie met dalende armoede-
cijfers. Meer gedetailleerde analyses tonen aan dat dit fenomeen samenhangt met
een ‘hollowing out’ van de inkomensverdeling voor de middelste inkomensklassen,
ten voordele van de hoogste en de laagste inkomensklassen (De Boyser, 2003, p.
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81). Ook uit de cijfers voor de andere OESO-landen blijkt dat de evolutie van de
inkomensongelijkheid niet altijd parallel verloopt aan de evolutie van de inkomens-
armoede (zie tabel 1).

Förster en Pearson (2002, p. 20) wijzen er verder op dat de evolutie van de inko-
mensongelijkheid en de armoedecijfers het resultaat is van een complex geheel van
factoren die vaak in verschillende richtingen werkzaam zijn. Twee belangrijke spe-
lers in dit verband zijn de ongelijkheid en de evolutie van het marktinkomen en de
effecten van het sociaal beleid (belastingen en transfers). Wat betreft het marktinko-
men (bruto-inkomsten uit arbeid en kapitaalsinkomsten) worden sinds de jaren ’70
zowat alle landen gekenmerkt door een toenemende inkomensongelijkheid. Twee
factoren zijn hierbij van belang: de groeiende ongelijkheid in de arbeidsinkomens
zelf en de polarisering van de tewerkstelling, resulterend in een toename van zowel
de ‘werkrijke’ als de ‘werkarme’ huishoudens. Daartegenover staat dat de groeiende
ongelijkheid van het marktinkomen in de meeste landen grotendeels werd gecom-
penseerd door een effectiever sociaal beleid. Zo nam het aandeel van de werkloos-
heidsuitkeringen en de family cash transfers dat naar de lagere inkomensgroepen
gaat, in de meeste landen toe.
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In het tweede deel van deze bijdrage gaan we dieper in op de bronnen van verschil
die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de discrepanties inzake de geobserveerde
armoedeomvang en de cross-sectionele trends. Het moge duidelijk zijn dat aan de
uiteindelijk gerapporteerde armoedecijfers een hele reeks van beslissingen inzake
de bevraging van de respondenten en de bewerking van de gegevens voorafgaan,
die elk op zich al een invloed hebben op het eindresultaat. Verder staan we ook stil
bij de statistische betekenis van verschillen die slechts enkele percentagepunten
bedragen. 

�!�! ����6������������������������������������

Wat betreft de operationalisering van het concept ‘onvoldoende financiële midde-
len’ is het aantal vrijheidsgraden niet altijd even groot: een aantal factoren wordt
immers op voorhand vastgelegd door de aard van de gegevensbank en de organisa-
toren van de survey, of zijn inherent aan het verloop van het veldwerk. Niettemin
blijft er nog heel wat ruimte voor alternatieve operationaliseringen (zie onder meer
Atkinson e.a., 2003; Van Dam en Van den Bosch, 1997). We overlopen enkele
belangrijke bronnen van verschil.

Een eerste mogelijke bron van verschillende armoedecijfers hangt samen met afwij-
kingen in de beoogde bevolking waarvoor de cijfers representatief horen te zijn. Zo
zijn in de fiscale statistieken de huishoudens waarvan het inkomen beneden het
belastbaar minimum ligt, niet vertegenwoordigd (FMTA, 2001, p. 227; Deleeck,
2001, p. 300). En terwijl zowel de PSBH als het SEP betrekking hebben op de Belgi-
sche private huishoudens, behoort in de Gezondheidsenquête ook een gedeelte van
de geïnstitutionaliseerde bevolking (zoals bejaarden die officieel in een instelling
wonen) tot het steekproefkader (WIV, 2002, p. 10-11).

Een tweede bron van verschil betreft het gehanteerde inkomensbegrip. De meeste
studies vertrekken van de stelling dat we voor de operationalisering van het begrip
(inkomens)armoede in principe álle bronnen van inkomen in rekening moeten
brengen. Hiertoe behoren ook de zogenaamde ‘niet-monetaire’ bronnen van inko-
men — ‘extra’ voordelen die normaal gezien op de markt worden gekocht en dus
resulteren in een besparing wanneer deze aankopen overbodig zijn —, zoals thuis-
productie, extra-legale voordelen zoals een bedrijfswagen en allerlei in kind bene-

fits. Omwille van de praktische moeilijkheden die de operationalisering van een der-
gelijk inkomensbegrip met zich meebrengt, beperken de meeste surveys zich even-
wel tot het peilen naar het beschikbaar of netto monetair inkomen: het totaal
besteedbaar inkomen uit verschillende bronnen (de arbeidsmarkt, de welvaartsstaat
en private transfers), na aftrek van de te betalen belastingen en sociale zekerheids-
bijdragen. Dit is in zowel de PSBH als het SEP het geval. In de fiscale statistieken
daarentegen zijn enkel de inkomens vóór belasting beschikbaar (Proost, Van Dam
en Van den Bosch, 1996, p. 33).
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Een derde belangrijke keuze betreft de unit of account. Hoewel het (longitudinaal)
armoedeonderzoek meestal vertrekt van het individu als eenheid van analyse, wordt
inkomensarmoede meestal gemeten op basis van het huishoudinkomen. Opnieuw
wijken de fiscale statistieken hiervan af, vermits de unit of account niet het feitelijk
huishouden is, maar de aanslageenheid.

De vraagstelling vormt een vierde belangrijke variabele. Zo bieden zowel de PSBH
als het SEP de mogelijkheid het totaal huishoudinkomen te berekenen als de som
van alle inkomenscomponenten voor alle huishoudleden, vermeerderd met de inko-
mens die niet aan één bepaald gezinslid zijn toegewezen. In de Gezondheidsenquê-
te daarentegen zijn we aangewezen op de schatting van het huishoudinkomen door
de referentiepersoon. Uit onderzoek is evenwel gebleken dat deze schatting vaak
het werkelijke inkomen onderschat. Dit komt doordat het gezinshoofd, door kennis-
of geheugeneffecten, niet alle inkomensbronnen in rekening brengt of bepaalde
bronnen onderschat. De onderschatting neemt bovendien toe met de gezinsgrootte
(Van Dam en Van den Bosch, 1997, p. 6).

Samenhangend met de vraagstelling verschillen de bestaande gegevensbronnen ook
inzake de referentieperiode, de periode waarop het bevraagde inkomen betrekking
heeft. Zo verwijst het ‘berekend’ inkomen in de PSBH naar het vorige kalenderjaar,
terwijl het ‘geschat’ inkomen betrekking heeft op de huidige maand. Ook in het SEP
maakt men gebruik van een maandbevraging, terwijl de fiscale gegevens uiteraard
betrekking hebben op jaarinkomens. Voor een overzicht van de theoretische en
empirische implicaties van de maandbevraging versus de jaarbevraging kunnen we
verwijzen naar recent CSB-onderzoek (Cantillon e.a., 2003).

Ook de mate van non-respons kan, wanneer deze niet toevallig is, verantwoordelijk
zijn voor verschillende armoedecijfers op basis van verschillende gegevensbronnen.
We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen unit non-respons (ontbrekende
informatie voor volledige vragenlijsten van personen of gezinnen) en item non-
respons (ontbrekende informatie voor één bepaalde vraag). We zagen eerder al dat
het SEP een vrij hoge longitudinale unit non-respons kent. De longitudinale unit
non-respons ligt veel lager in de PSBH, terwijl de item non-respons op de inkomens-
vragen dan weer een stuk hoger ligt. Het is niet meteen duidelijk wat de impact van
deze verschillende soorten van non-respons op de uiteindelijk gerapporteerde
armoedecijfers is.

In veel inkomenssurveys wordt de item non-respons opgevangen via bijschatting of
imputatie op basis van de waarden voor respondenten of huishoudens met gelijkaar-
dige kenmerken. De uitval door item non-respons is immers selectief: zonder impu-
tatie zouden ondermeer gezinnen met meerdere inkomenstrekkers en zelfstandigen
ondervertegenwoordigd zijn. Niet imputeren zou daarom de schattingen van de
omvang van de armoede vertekenen. Geen enkele imputatiemethode is echter per-
fect: afhankelijk van de concreet gebruikte procedure, kan imputatie leiden tot een
onder- of overschatting van de werkelijke armoedeomvang in de bevolking (zie Lit-
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tle en Su, 1989, p. 408; Lundström en Särndal, 2001, p. 86). Bij longitudinale armoede-
analyses dreigt er nog een bijkomend gevaar doordat we na imputatie ‘valse’ inko-
mensveranderingen kunnen observeren, terwijl we echte transities misschien niet
zullen meten. Door de bijschatting wordt immers een aantal (bijkomende) meetfou-
ten geïntroduceerd. Uit analyses van Jarvis en Jenkins (1998, p. 441) blijkt bijvoor-
beeld dat de inkomensmobiliteit ongeveer 25% lager ligt wanneer de respondenten
met geïmputeerde waarden uit de steekproef worden geweerd. De PSBH-cijfers uit
het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2002 (Dewilde en Levecque, 2002, p.
93) werden slechts aan een minimale imputatieprocedure onderworpen die uitein-
delijk resulteerde in een toename van de respons met 5%. De gerapporteerde SEP-
armoedecijfers hebben steeds betrekking op geïmputeerde gegevens.

Wat betreft de unit non-respons wordt in panelstudies een beroep gedaan op
wegingscoëfficiënten ter correctie van de selectieve uitval (Dewilde e.a., 2000, p.
65; Lundström en Särndal, 2001, p. 27). Dat deze correctie evenwel geen deus ex

machina is, blijkt bijvoorbeeld uit tabel 2, waar zowel de armoedecijfers als de pro-
portie huishoudens met een laag inkomen in de PSBH hoger liggen in de Vlaamse
bijtrekking voor 1998 dan in de ‘longitudinale’ steekproef. Dit wijst er op dat de
gerapporteerde daling van de armoedepercentages over de loop der golven mogelijk
geheel of gedeeltelijk te wijten is aan selectieve uitval van de inkomensarmen en dat
deze uitval slechts gedeeltelijk wordt gecorrigeerd door de wegingscoëfficiënten.
Dit is een probleem waar alle panelstudies mee kampen. Het is immers onmogelijk
om te corrigeren voor de uitval van respondenten te wijten aan niet-geobserveerde
inkomens- én respons-gerelateerde transities die optreden tussen de laatste golf
waarin de respondent nog meewerkt, en de eerste golf waarin de respondent niet
meer meewerkt (bijvoorbeeld in het geval van een relatie-ontbinding). We kunnen
dan ook stellen dat het meten van inkomensarmoede en inkomensarmoedetrends
ter evaluatie van het gevoerde (armoede)beleid het best gebeurt op basis van ‘verse’
herhaalde cross-sectionele steekproeven zonder longitudinale component. 
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Ten slotte kunnen we nog wijzen op de verwarring die kan ontstaan ten gevolge
van de verschillende manieren waarop de armoedelijn in de onderzoeksliteratuur
wordt gedefinieerd. Zo kan het percentage armen, alsook de vastgestelde trends,
verschillen naargelang van de gebruikte equivalentieschaal, de keuze voor de medi-
aan of het gemiddelde, het bepalen van de armoedelijn op basis van huishoudens of
individuen, de keuze van het cut-off point (50%, 60% of 70%), en/of de behandeling
van negatieve of nul-inkomens.

�!�! ����������������������������������6��.���������	
���

Naast de vele factoren in de dataverzameling en -bewerking die een invloed kunnen
hebben op het niveau van de armoedecijfers, moeten we bij het inschatten van de
betrouwbaarheid ook rekening houden met de beperkingen van inferentiële statisti-
sche analyse. Inferentiële statistiek is de wetenschap waarbij we op basis van steek-
proefgegevens conclusies trekken over een bevolking of een proces. Statistische
inferentie levert een uitspraak op, in de taal van de kansberekening, over de mate
van vertrouwen die we kunnen hechten aan de conclusies (Moore en McCabe,
1999, p. 329).

Eén van de prominentste recepten bij inferentiële analyse zijn de betrouwbaarheids-
intervallen. Het doel van een betrouwbaarheidsinterval is een schatting te geven van
een populatieparameter, zoals het armoedepercentage in de Belgische bevolking.
Het bijzondere aan betrouwbaarheidsintervallen is dat zij ermee rekening houden
dat het armoedecijfer van steekproef tot steekproef kan verschillen, maar dat er bij
herhaalde steekproeftrekking een zekere regelmaat en voorspelbaarheid in dat
armoedepercentage opduikt. Deze regelmaat wordt statistisch gevat in de zoge-
naamde ‘steekproefverdeling’ van het armoedepercentage dat uit de data wordt
berekend. Deze steekproefverdeling vormt de kern van statistische inferentie omdat
ze toelaat in te schatten hoe groot de fout is die verwacht kan worden op basis van
toevallige variaties in de dataproductie (Moore en McCabe, 1999, p. 344). Met ande-
re woorden: door in te schatten wat er met het armoedepercentage zou gebeuren
indien we niet één, maar meerdere steekproeven uit de Belgische bevolking zouden
trekken, kunnen we meteen ook aangeven hoe nauwkeurig het verkregen armoede-
cijfer is en hoeveel vertrouwen we erin mogen hebben.

Het cijfermatig weergeven van de nauwkeurigheid van het armoedepercentage
gebeurt door middel van een statistische foutmarge die wordt berekend uit de steek-
proefgegevens. Een gangbare maat voor deze foutmarge is de zogenaamde stan-
daardfout, die uitdrukt in welke mate het armoedepercentage over verschillende
steekproeven heen varieert. Hoe groter de standaardfout, hoe lager de nauwkeurig-
heid. De berekening van de standaardfout is vrij simpel bij eenvoudige toevalssteek-
proeven, maar de steekproef van het PSBH heeft een vrij complexe opzet (Jacobs en
Marynissen, 1993). In tabel 3 worden daarom de standaardfouten volgens verschil-
lende methoden weergegeven.
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Bij methode 1 wordt er impliciet van uitgegaan dat de PSBH is opgezet als een een-
voudige toevalssteekproef van individuen. Deze assumptie is uiteraard onjuist; desal-
niettemin zijn de standaardfouten in deze rij degene die door gangbare statistische
pakketten zoals SPSS en SAS worden gerapporteerd. Zoals de naam al zegt, is de
PSBH-steekproef een steekproef van huishoudens, en daarenboven wordt de armoede-
status op het niveau van het huishouden vastgesteld: ofwel zijn alle personen levend
in een huishouden arm, ofwel zijn zij alle niet arm. Dit betekent dat het aantal onaf-
hankelijke observaties betreffende armoede gelijk is aan het aantal huishoudens,
niet aan het aantal personen. Wanneer we hiermee rekening houden, verkrijgen we
de standaardfouten vermeld bij methode 2. Daar het aantal huishoudens zo’n 35%
tot 39% van het aantal individuen bedraagt, zijn de standaardfouten volgens metho-
de 2 ongeveer tweederde hoger dan volgens methode 1.

Ook op het niveau van de huishoudens is de steekproefopzet van de PSBH echter
niet eenvoudig. Allereerst is de spreiding van de huishoudens over de gewesten niet
proportioneel, maar als volgt: 2.000 in Vlaanderen en in Wallonië, 1.000 in Brussel.
In de analyse wordt de relatieve oververtegenwoordiging van de laatste twee gewes-
ten middels wegingscoëfficiënten rechtgetrokken, zodat de armoedecijfers repre-
sentatief zijn voor de Belgische bevolking. Vanuit statistisch oogpunt is deze steek-
proefverdeling echter minder efficiënt dan een proportioneel verdeelde steekproef.
Daarenboven is binnen ieder gewest de steekproef geclusterd. Dit betekent dat de
huishoudens niet willekeurig uit heel Vlaanderen / Wallonië / Brussel werden gese-
lecteerd, maar dat in een eerste stap een aantal gemeenten werd getrokken, en in
een tweede stap binnen ieder van die gemeenten een aantal huishoudens (Jacobs en
Marynissen, 1993, p. 12). Door deze concentratie van de steekproef in een aantal
gemeenten worden de transportkosten verminderd, maar vanuit statistisch oogpunt
is zo’n geclusterde steekproef opnieuw minder efficiënt dan een eenvoudige toe-
valssteekproef. Houden we met bovengenoemde aspecten rekening, dan verkrijgen
we de standaardfouten vermeld bij methode 3, die opnieuw hoger liggen dan die
volgens methode 2.

Ten slotte zijn de standaardfouten volgens methode 4 berekend met de ‘Jackknife-
methode’, een zogenaamde pseudo-replicatietechniek, waarbij als het ware een
reeks nieuwe steekproeven uit de volledige steekproef wordt getrokken (Kalton,
1983, pp. 78-79). Deze techniek heeft het voordeel dat met alle afwijkingen van een
eenvoudige toevalssteekproef rekening wordt gehouden, waaronder hier met name
het feit dat door ongelijke uitval sommige clusters zeer klein zijn geworden in de
latere golven (oorspronkelijk bestonden alle clusters uit 20 huishoudens). Het ver-
schil tussen de resultaten van methode 3 en van methode 4 is daarom het grootst
vanaf golf 4. Voor verdere details over de exacte wijze van berekening van de stan-
daardfouten verwijzen we naar een interne nota, die bij de auteurs kan worden
opgevraagd. Daar bij de berekening van de standaardfouten volgens methode 4
meer aspecten van de feitelijke steekproeftrekking in aanmerking worden genomen
dan bij de andere methoden het geval was, benadert deze wellicht het beste de wer-
kelijke standaardfouten. Toch kunnen we stellen dat ook zij eerder een onder- dan

��*

DEWILDE-NED.qxd  11/08/04  12:53  Pagina 339



�������� ����������� ���� ������� ���������� �!�����"����� !##$

een overschatting vormen. We houden immers geen rekening met het feit dat ook
de armoedelijn (60% van het mediane inkomen) op (dezelfde) steekproefgegevens
wordt berekend, en dus ook zal variëren van steekproef tot steekproef. Daarnaast
blijven niet-steekproeffouten geheel buiten beschouwing, met name fouten bij de
meting van het inkomen van de huishoudens. 

Voor een juiste interpretatie van de standaardfouten is het nuttig deze om te zetten
in betrouwbaarheidsintervallen. Voor het armoedepercentage op basis van het
geschat inkomen in golf 7 loopt dit betrouwbaarheidsinterval (volgens methode 4)
van 10,03% tot 13,21%. Dit betrouwbaarheidsinterval correspondeert met een
betrouwbaarheidsniveau van 95%, hetgeen wil zeggen dat er 95% kans is dat het
werkelijke armoedepercentage binnen dat interval valt (en dus 5% kans dat het er
nog buiten valt). Gegeven een bepaalde steekproef, kunnen we het betrouwbaar-
heidsniveau alleen vergroten door een ruimer interval te nemen. Vergroting van de
nauwkeurigheid van armoedecijfers is alleen haalbaar met (veel) grotere steekproe-
ven. Hoe dan ook is 100% zekerheid onmogelijk — het is altijd mogelijk (hoewel
zeer onwaarschijnlijk) dat zelfs een zeer grote steekproef per toeval totaal mislei-
dend is. Willen we volledige zekerheid, dan zal de armoedeomvang moeten worden
berekend op basis van administratieve gegevensbanken waarin informatie over de
totale bevolking aanwezig is (al heeft dit weer andere nadelen). 
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Wanneer we rekening houden met de 5% onzekerheid over de correctheid van het
armoedecijfer voor de diverse jaren van de PSBH, dan blijkt dat het betrouwbaar-
heidsinterval rond de armoedepercentages op basis van het geschat inkomen 2,7%
tot 4,1% bedraagt.

Bekijken we de trend in de armoedeomvang in tabel 3, dan stellen we opnieuw de
lichte, maar consistente daling in de armoedepercentages vast die zich vanaf 1995
voltrekt. Deze trend zet zich uiteraard ook door in de grenswaarden van de interval-
len die de armoedepercentages omringen. Impliceert deze vaststelling nu dat we
inderdaad kunnen besluiten dat de armoedeomvang in België effectief is gedaald?
Het in rekening brengen van de statistische foutmarges laat opnieuw geen duidelijke
stellingname toe, maar beaamt alleen de mogelijke verklaringen die Dewilde en
Levecque in een vorige publicatie rapporteerden (2002, pp. 94) en die in deze bij-
drage verder werden onderbouwd. Zo is het mogelijk dat de armoedeomvang in Bel-
gië, gezien de economische heropbloei, wel degelijk is afgenomen in de tweede
helft van de jaren negentig. Maar het is ook mogelijk dat de armoedeomvang zich
heeft gestabiliseerd of zelfs is toegenomen en dat de dalende armoedepercentages
in de PSBH voornamelijk het gevolg zijn van de selectieve uitval die zich bij panel-
studies voordoet. Ook veranderingen in de respons op de inkomensvragen kunnen
een rol hebben gespeeld.

�! ������

Op de vraag hoe betrouwbaar de Belgische armoedecijfers die de laatste jaren wer-
den gepubliceerd zijn, kunnen we geen éénduidig antwoord formuleren. Zowel de
armoedeomvang als de vastgestelde trends zijn sterk afhankelijk van een ingewik-
keld kluwen van factoren en beslissingen inzake dataverzameling, databewerking en
statistische analyse. Het ontwarren van dergelijk kluwen vraagt een grondige, gespe-
cialiseerde studie waarvan het belang voor het beleid evident mag zijn. Daarenbo-
ven moeten we ons afvragen of elke steekproef wel zo geschikt is om uit de vastge-
stelde cross-sectionele trends verregaande conclusies af te leiden met betrekking tot
het gevoerde armoedebeleid. Ook in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek is het
gezegde ‘there is no such thing as a free lunch’ van toepassing. Uit het bovenstaan-
de overzicht blijkt immers dat verschillende types van gegevensbanken meer of min-
der geschikt zijn voor het beantwoorden van bepaalde onderzoeksvragen. Zo situ-
eert de waarde van longitudinale panelstudies zich niet zozeer in het berekenen van
beleidsondersteunende, representatieve jaarcijfers of trends, maar wel in de moge-
lijkheden die een dergelijk onderzoeksdesign biedt inzake de studie van causale rela-
ties en processen.

Een beleid dat zich wil baseren op armoedecijfers die uit surveys of panels worden
afgeleid, moet er zich dus bewust van blijven dat er steeds een bepaalde mate van
onzekerheid is over de correctheid van de gemeten armoedeomvang. Deze onzeker-
heid kan op twee manieren van antwoord worden gediend. Deze twee opties impli-
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ceren een duidelijke financiële inspanning en bestaan erin om grotere surveys te
organiseren, of om de administratieve databanken zo uit te bouwen en te koppelen
dat ze toelaten om daarop de armoedeomvang in België te bepalen (zie ook Levec-
que en Vranken, 2000, pp. 215-217).

Behalve de statistische onzekerheid is er ook nog een andere soort onzekerheid die
onstaat doordat verschillende onderzoekers verschillende methoden (verschillende
armoedelijnen, verschillende imputatieprocedures) hanteren. Deze onzekerheid is
moeilijk weg te nemen – belangrijk in dit verband is duidelijke communicatie en een
open wetenschappelijke discussie. De media zouden hier een positieve rol in kunnen
spelen, door duidelijk te maken dat over de meting van armoede discussie mogelijk is,
en dat niet alle schattingen van de armoede met elkaar vergelijkbaar zijn. 

Wordt er gekozen voor grotere steekproeven, dan benadrukken we dat het meten
van inkomensarmoede en inkomensarmoedetrends ter evaluatie van het gevoerde
(armoede)beleid het best gebeurt op basis van ‘verse’ herhaalde cross-sectionele
steekproeven zonder longitudinale component. Deze component is een extra bron
van non-respons die (in panels) steeds in zekere mate selectief is en nooit volledig
door weging wordt opgevangen.

Wat betreft de toekomst van de armoedecijfers in België, zullen armoedeonderzoe-
kers en beleidsmedewerkers na het stopzetten van het SEP (laatste golf in 1997) en
de PSBH (laatste golf in 2003) wellicht vol spanning uitkijken naar het nieuwe
EUROSTAT-project Statistics on Income and Living Conditions (SILC), waarvoor in
België het NIS verantwoordelijk is. Naast het uitdrukken van onze bezorgdheid
omtrent het ontbreken van surveygegevens inzake armoede en sociale uitsluiting
voor de periode tussen 2003 en het moment waarop de eerste SILC-data beschik-
baar zullen zijn, blijft de vraag omtrent de toegang tot deze gegevensbank (en de
eventuele kostprijs ervan) voor onafhankelijke onderzoekers en studenten voorals-
nog onduidelijk.

__________
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This article is the first in a series of four contributions within the research project
‘The Open Method of Coordination in the field of Pensions and European Integra-

tion’ carried out by the Observatoire social européen and financed by the Belgian

Federal Public Service Social Security. This first article compares the evolution of
pension systems (in particular old-age schemes) across the enlarged European
Union (EU) of 25 members. Hence, the analysis focuses on both old and new mem-
ber states.

What is usually defined as the European Social Model is in practice implemented
through different sets of institutions at the national level (Palier 2001). Diverse histo-
rical contexts influence the political debate and the concrete response to challen-
ges. Each country or group of countries deals with problems, and adopts its own
solutions, in line with institutions inherited from the past. Thus, to improve the
understanding of present reforms we need to analyse not only present challenges
but also the main features of pension systems.
While a vast body of literature already exists on both present and future challenges
to pension systems, we think that a perspective with a more historical and institu-
tional focus is helpful in understanding the trajectory of each country (or group of
countries).

We will adopt the new institutionalist approach usually put forward to explain the
development of the welfare state in terms of the crucial role of institutions. In parti-
cular, political institutions are assumed to “[...] establish the rules of the game for
political struggles [...] and affect government capacities [...]” (Pierson 1996, p.152).
The features of previously introduced welfare programmes (policy legacies) have an
impact on the size of interest-groups and can create commitments that lock in paths
of policy developments through policy feedback (Béland 2002). Former institutions
contribute by and large to perpetuating the main logic of social policies. According
to this paradigm, it is interesting to analyse the impact of institutions on welfare
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reforms. Wood’s account of path-dependence is a powerful framework for under-
standing continuities and reforms in conservative welfare states in a less determinis-
tic way. Certain moves are ruled out by a sequence of past events, but there is not
only one possible route after the momentaneous initial turn (Wood 1997; Crouch
and Farrell 2002). Generally speaking, past sequences make certain trajectories
more likely than others.
The comparison of legislative innovations in particular old and new member states
will help us address two key issues. Firstly, we will assess the nature of the reform
trajectory. Does it represent a convergence towards a single pension model, or a
persistent divergence? Secondly, we will study the institutional effects of recent
policy changes. Are present pension systems consistent with traditional pension
families posited in contemporary academic literature? Do we need a revision of
these categories after two decades of innovation?

Part two proposes the concept of hybridisation as particularly useful to describe
and explain pension reforms across Europe. To reduce the risk of vagueness the
term is related to key institutional tools through which pension programmes are
organised. Part three describes the four families of pension systems in Europe at the
end of the 1980s, linked to the ideal-types originally proposed by Esping-Andersen
(1990). Part four offers a brief comparison of pension policy innovations introduced
over the last two decades in the ‘old’ member states, in terms of a progressive hybri-
disation of different families. Part five adopts the same approach for new EU mem-
bers. Part six summarises the results of hybridisation and puts forward a revised
typology for pension systems at the beginning of the 21st century. Part seven draws
some conclusions.

� ������	����������������������������������������������������������

According to the less deterministic interpretation of the neo-institutionalist appro-
ach, the analysis of past and present systems is used to explain the innovation (rat-
her than the stability) of pension programmes in old and new EU member states.
We propose a new concept to describe and explain the recent evolution; namely
hybridisation (1). We define it as the process leading to the interaction and co-exis-
tence of ‘genetically’ distinct sets of institutions, each with their own logic. This
process is not new. Rather, it is the norm in the historical transformation of pension
systems. From a theoretical viewpoint, ideal-types are implemented in different clus-
ters of countries. In these families, the dominant logic and instruments (consistent
with a certain ideal model) are mixed with institutions related to other ideal-types.
Clusters are by definition not pure but hybrid.
Our hypothesis is that the hybridisation of pension systems, occurring at different
times in the European context, is increasingly important in the dynamic of recent
reforms. Such a process can be the result of both endogenous and exogenous

(1) In fact, this term has already been proposed for the analysis of social and economic policy (see
Crouch and Farrell 2002).
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factors. The former are related to the self-transformation of pension programmes
through policy-learning; while the latter are the consequence of possible policy
transfers, diffusion or mimicking (Visser and Hemerjick 2001) (2).
We argue that the most interesting aspect of the hybridisation concept is that it
refers to a dynamic through which pension systems can be radically innovated
while continuing to be influenced by past institutions.

To assess the nature of institutional changes it is necessary to define the main insti-
tutional mechanisms in place in pension systems to protect against the old-age risk.
This approach derives from the analysis by Bonoli and Palier (2000), and based on
this we can define different policy instruments and goals related to pensions:
� Goals: these consist of the dominant objectives of a given policy programme. In
the case of pensions they are usually defined in terms of income maintenance,
poverty alleviation or revenue-redistribution (equality). We use the term ‘salary-
savings’ for reformed pension systems, where benefits are strictly related to contri-
butions, in line with the actuarial logic;
� Access: it is based on the definition of who are the beneficiaries of pension pro-
grammes. They may be the entire population, people in need or the active part of
the population;
� Benefit structure: represents the type of pensions paid by institutions active in
this sector: flat-rate (when they are universal and homogeneous), means-tested
(when they are directed to the most disadvantaged people, who have to prove their
need), earnings-related (concretely related to revenues gained during the working
career), or contributions-related;
� Financing: strictly related to the previous dimensions, it consists of the method
adopted to finance pensions, e.g. taxation or social contributions paid by employers
and employees. A further feature of the financing method is related to the logical
link between financial resources and benefits paid out. Two different mechanisms
are usually implemented in social protection schemes: the so-called pay-as-you-go
(PAYG) type, when current contributions paid by both employers and employees
(or revenues coming from current taxation) are used for financing current benefits.
The other mechanism is that of funded systems, where contributions are saved and
then used to pay benefits for the people who made them;
� Administration: actors who manage the pension schemes may be the state, social
partners and/or private financial institutions;
� Regulatory and Providing Institutions: the actors who regulate and provide
benefits define the nature of pension institutions: public, when the state has the
role of provider and regulator; private when the state plays a minor role leaving the
major one to private actors. The two extremes are represented, on the one hand, by
universal social-democratic systems where the state regulates and provides benefits. 

(2) In genetics the production of offspring of genetically different parents can be the effect of sexual
reproduction, but also of asexual transformation (FAO Dictionary on line). 

�,3

NATALI-NED-GOEDE.qxd  11/08/04  12:56  Pagina 351



On the other hand, by occupational schemes (e.g. in the Netherlands) where the
social partners, through collective bargaining, are responsible for regulation and
management, as well as for providing the benefits (3).

The concrete implementation of all the variables is usually contaminated in different
respects. Clusters are based on dominant (but not exclusive) logic and instruments
that are mixed with others. This is particularly true after innovations that lead to the
coexistence of different programmes, defined as pillars or tiers of a pension system.
As we will show in the following parts, their interaction is decisive for the definition
of revised pension clusters.
To assess the role of public and private pillars we refer to projections by the SPC
(2004) concerning gross replacement rates of pension programmes (first and
second pillars), and to data published by national authorities on the composition of
retirement incomes, and the split of general social contributions between the first
and second pillars (4). These data and projections are just an indirect and implicit
indicator, and are based on strictly defined assumptions (as demonstrated by the
case of the UK and Sweden in the SPC publication). Consequently, we must adopt
and interpret them with some caution (5). However, for the moment we lack more
precise and comparable data for all the countries under investigation. As to the
definition of first, second, and third pillar we use that recently proposed by Peters
et al (2003).

! �������� �������� ��� �������� �������� ����� ����	������� ��� ��	��
��
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From the late 19th century onwards, pension programmes were introduced in diffe-
rent European countries. In line with the welfare state ideal-types originally propo-
sed by Esping-Andersen (1990), pension systems consisted of key objectives and
institutions coherent with these broad goals. According to the original choices
made by policy-makers, specific experiences can be summarised in different fami-
lies resembling such ideal-types. This categorisation refers to pension systems in the
late 1980s in Western countries (thus, before the last wave of innovation).
� Continental and Southern Europe has followed the initial experience of Germany
and is thus defined as the ‘Bismarckian’ family (the majority of EU members
belong to this family: e.g. Germany, France, Belgium, Italy, etc.) (6). After the first

(3) This last element reflects the debate on the distinction between public social insurance pension sys-
tems and multi-pillar public/private ones (see Bonoli 2003). At the same time, it represents an effort to
clarify one of the most difficult aspects of pension systems: their public and/or private nature.
(4) The gross replacement rate consists of the level of gross pensions as a percentage of previous
gross individual earnings at the moment of take-up of pensions (SPC 2004).
(5) Comments based on the SPC projections are the sole responsibility of the author.
(6) Southern European countries are usually defined as part of a distinct cluster of social protection
programmes (the so-called Latin rim, Rhodes 1996). Limiting the analysis to pensions, they are howe-
ver part of the Bismarckian logic with a few particular features still consistent with institutions ori-
ginally adopted in Germany.
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pension programmes which aimed at granting a revenue to workers after their reti-
rement, pensions were extended to the entire active population (including the wor-
kers’ families) and subsequently to people in need (through means-tested or flat-rate
benefits). After different innovations in the 20th century, the system is still based on
‘revenue maintenance’ programmes logically related to employment, giving benefits
related to salaries, financed through social contributions, and managed by the state
and social partners. This family follows the conservative-corporatist ideal-type.
� In Anglo-Saxon countries (the UK and Ireland) the first schemes, implemented in
the 19th century, were directed at the elderly poor. The subsequent public pension
schemes provided basic protection and derived from these initial steps. Protection
was mainly given to people in need, benefits were financed by taxation, and pen-
sion programmes were administered by public authorities. Such an original imprint
was combined with further protection through earnings-related schemes of a PAYG
type and financed by contributions (in the case of the UK). Public intervention,
moreover, was defined together with the persistent role of private institutions. This
group followed the liberal ideal-type. The evolution of such a cluster had been cha-
racterised by the coexistence of different programmes (or pillars). The public one
just protected against the risk of old-age poverty leaving the responsibility for fur-
ther protection to private provision. In the UK this happened with the 1986 reform.
This pension system has in addition been implemented in countries originally part
of other traditional clusters (like the Netherlands and Denmark).
� Scandinavian countries have followed their own path to protect against the risk of
old-age. According to the first experience in Denmark at the end of the 19th centu-
ry, the basic part of pensions was represented by flat-rate benefits, based on residen-
ce or citizenship, and having a huge re-distributive impact. Benefits were financed
through general taxation and managed by public authorities. All these elements
were consistent with the social-democratic ideal-type (Bonoli 2000; Palier 2003b).
In the second half of the 20th century, basic protection was usually supplemented
by earnings-related schemes managed by the state, but financed through contribu-
tions paid by employers.
These pension families are typical porous clusters, i.e. they correspond by and large
rather than entirely to the ideal-types. As we will argue in the fourth part, they are
the result of an on-going process of hybridisation: original choices were mixed at
different moments with new sets of tools belonging to distinct models.

! � ������������������������������������

Pension systems in countries which joined the EU on 1 May 2004 have largely follo-
wed a different institutional and historical evolution. While the Mediterranean coun-
tries (Cyprus and Malta) took their first steps in line with the Anglo-Saxon family,
other countries from Central, Eastern, and Baltic areas were highly influenced by
the Communist ideology and by the institutions adopted in the USSR. For these last
countries we define a fourth family experienced in practice during the period
between the 1930s (in the Baltic countries annexed to the USSR) and 1989.
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� The Communist family was highly related to the economic context based on state
and centralised planning rather than on market forces. Broadly speaking, income
equality and welfare were to be reached through price control, equal wages, and
constitutionally guaranteed employment (Kopits 1992) (7).
Pension benefits had the main goal of ensuring equality for individuals belonging to
the active population. Pensions were financed through contributions paid by public
employers, calculated on the basis of workers’ incomes, and administered by both
state authorities, official trade unions, and public enterprises (de la Porte 2001).
Equality was implemented through typical social insurance, employment-related
pension schemes. Pension entitlements, thus, were based on employment and in
practice covered almost the entire population because of the low level of unemploy-
ment consistent with a planned economy.
Moreover, the pension system was fragmented. A clear distinction was, for instance,
made between employees and self-employed outside of the agriculture sector, and
farmers. Then, huge bureaucratic and political manipulation characterised the
implementation of pension policy. Equity was ensured by short eligibility periods
and a truly fair distribution of resources (with higher replacement rates for lower
paid groups). The system was administered through the ‘work collective’ with
general schemes decided at the central level, which passed on resource allocations
to enterprises, to be dispersed by trade union officials (Standing 1996).
After 1989 and the collapse of the Communist economic and political system, pen-
sion programmes in this family changed radically. In part of the literature on the
transition from centralised planned economies to market economies, the role of
international institutions has been defined as decisive (Orenstein 2000; 2003). New
pension programmes have been assumed to follow the ‘neo-liberal’ recommenda-
tions of international organisations. In recognising the important impact of recipes
proposed especially by the World Bank, we nonetheless think that this influence
has been largely filtered by past institutions, and by systems adopted in other Euro-
pean countries (already part of the EU). We argue that more than a process of con-
vergence towards a single model, recent innovations in post-Communist countries
can be regarded as new forms of hybridisation. As we show in the following sec-
tions, new pension systems are the result of the contamination of past programmes
(inherited from the Communist era or even before) and institutions put in place in
other European countries and belonging to the pension families introduced above.

" ��������	����������	��
����������������������������

In line with the institutional and historical perspective, reforms adopted in recent
decades can be interpreted as a further step in the ongoing hybridisation, concer-
ning both the old and new EU members. In this section we present some countries
as paradigmatic examples of such a process.

(7) In some countries, however, minimum pensions were introduced to deal with the problem of
increasing unemployment (Kopits 1992).
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Most parts of Continental and then Southern Europe had followed the original
example set by Germany, which in 1889 was the first country to introduce a general
pension programme for industrial workers. This system was and still is linked to the
conservative-corporatist ideal-type. Pension systems have the dominant goal of ena-
bling retired workers to maintain their living standard (revenue maintenance). The
financing method consists of social contributions paid by both employers and
employees, while the benefit structure is determined by revenues through PAYG
and ‘defined-benefit’ methods. This mechanism produces redistribution between
and within generations. In line with their employment-related nature, old-age pro-
grammes are managed by those who pay for it and have an interest in it: representa-
tives of employees and employers. The system is divided into different schemes and
is differentiated according to occupational groups, in terms of mechanisms to calcu-
late benefits and costs.
In most of the countries belonging to this family the hybridisation process was first
brought about (especially after the Second World War) through the introduction of
minimum pensions geared to reducing the risk of poverty among elderly people
who did not pay contributions at all (or not enough to receive employment-related
benefit). Usually, these are means-tested benefits (Palier 2003a).
Even if the dominant logic within the pension system is still related to the German
imprint, this minimum protection is consistent with a different set of institutions
and a different goal (more similar to the liberal ideal-type implemented in Anglo-
Saxon countries). It is usually directed at people in need, is financed by taxes, and
its goal is preventing poverty rather than maintaining revenues gained during the
working career.

A further contamination of the original pension system resulted from the recent
reform process. In some countries, within the public pillar, the actuarial logic has
been reinforced. Pensions are being more and more directly related to contributions
(contribution-related) rather than to income (earnings-related). That is the case in
Italy and France (Natali and Rhodes 2004). This reduces the re-distributive effects of
pension programmes. Adopting the terms originally proposed by Palier (2003b), the
dominant objective thus partly changes: from ‘revenue maintenance’ to ‘salary
savings’. Moreover, the huge reduction in the average level of benefits has opened
the door to an extension of private funded schemes.
Within this pension group each single country followed a particular trajectory. The
Belgian case that we describe here represents just one kind of hybridisation within
the cluster.

In Belgium the pension system after the Second World War was characterised by a
fragmented architecture where benefits varied according to occupational catego-
ries. Different schemes were funded (instead of PAYG). Together with ‘corporatist’
elements, a high-level redistribution characterised the Belgian system (Arcq and Blai-
se 1998; Anderson 2003). After the reform adopted in 1967, the institutional frag-
mentation was reduced by merging different schemes into one covering salaried
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employees administered by the RVP (Rijksdienst voor werknemerspensioenen,

National employees pension office). Since 1967, the pension system has been divi-
ded into three main schemes: one for private sector dependent employees, one for
the self-employed, and one for civil servants. Most of these programmes are of a
PAYG ‘defined-benefit’ type and earnings-related, with white-collar workers and
civil servants maintaining more favourable methods of calculation (8). The public
pillar was then supplemented by private occupational schemes organised at compa-
ny or sector level.
In the 1990s, in the wake of EMU, the Belgian government introduced various inno-
vations with the ambition to secure the future financial sustainability of pension
programmes, to increase their administrative efficiency, to improve gender equality,
and to favour the development of supplementary pension funds. The Social Fra-

mework Law introduced in 1996 was the most important step in that respect. On
the basis of special powers approved by Parliament, the government augmented
financial resources coming from general taxation (from V.A.T. income and federal
subsidies). This produced a parallel reduction in the logical reliance of pensions on
social contributions. Recently, a ‘Silver Fund’ was introduced to safeguard the finan-
cing of the first pillar. It is a demographic reserve financed by earmarked debt
reduction to absorb future increases in public spending. It can be assumed as a par-
tial pre-funding of the payg system (Becquaert 2001).
New measures were then adopted to progressively eliminate the so-called ‘revalu-
ation coefficient’ and to keep pension spending under control. Then a royal decree
introduced more redistribution between generations and from high-level pensions
to low-level ones. In every system there exist rules to avoid the risk of too-low bene-
fits. For salaried workers, legislation provides minimal entitlements equal to a pen-
sion right per year of full-time (or part-time) work. The present pension system,
moreover, provides two types of means-tested benefits for the elderly: the guaran-
teed income and the indemnity for help to the aged financed by taxation (Becquaert
2001).
Some authors have stressed that the measures mentioned above will partly change
the nature of the public pension pillar: from the earnings-related kind to the basic
flat-rate type (Anderson 2003). The introduction of a wage ceiling in 1982, and the
calculation of benefits in line with earnings of the entire career (instead of the best
years) seem consistent with this evolution. 
As a move towards a system characterised by more homogeneous rules and adminis-
tration, in 1997, separate social security sectors with their own administration were
replaced by a common administration, whereby the RSW collects contributions and
pays benefits according to function.
The innovations mentioned above were introduced together with an attempt to
increase the role of supplementary private schemes through legislative innovations
in the late 1990s and the beginning of 2000.

(8) The self-employed, in fact, had a particular pension regime, based on contributions but paying
flat-rate amounts (as opposed to earnings-related pensions, see Anderson 2003).
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The Colla Law in 1995 enlarged the supplementary schemes’ coverage: by increa-
sing their portability, and including part-time workers in the second-pillar coverage
(Federal Ministry of Social Affairs, Public Health and Environment 2002). The new
legislative measures of April 2003 are expected to further improve the coverage of
non-insurance periods (Peeters et al. 2003; Anderson 2003).
The second pillar in Belgium is still voluntary. It is implemented through occupa-
tional schemes at company or sector level, at the initiative of the employer. Accor-
ding to projections made by the SPC (2004), the role of the supplementary pillar
will increase in the near future, improving the total gross replacement rate from
40% in 2002 to 49% in 2030 (with the second pillar providing a gross replacement
rate of 12.2% in 2030).

To sum up, recent innovations in Bismarckian countries have consisted of further
steps in the ongoing dynamic of hybridisation. As far as Belgium is concerned,
reforms of the public programmes have been interpreted as a move towards a more
universal scheme with high redistributional impact, giving basic protection to
almost the entire population (in line with the social-democratic ideal-type). Recent
cutbacks in public pensions should favour the development of supplementary occu-
pational schemes administered by social partners and strictly funded.

" � ��������������������������������������

The Scandinavian countries followed the original Danish experience of the late 19th
century. The minimum resources scheme for elderly people introduced in Denmark
in 1891 hugely influenced its Scandinavian neighbours. A further step in the 20th
century was the introduction of flat-rate pensions covering the entire population
(not only the working class), financed through taxes, and administered by the State
(and not by social partners). The principal aim was to grant high-level revenues to
the retired population with an increased equality reached through income re-distri-
bution. The universal coverage of the old-age risk had been achieved through diffe-
rent sets of institutions in each individual country. We will refer to Sweden as an
example of Scandinavian countries (9).

In 1998, Sweden introduced one of the most radical reforms within this group, that
had been widely perceived as a potential model for other European countries. This
last step seems in fact to be the result of choices adopted in recent decades and ser-
ving to progressively shift the overall logic of the pension system. After the Second
World War, in 1946, the public system based on means-tested pensions was substi-
tuted by flat-rate benefits based on citizenship, financed through general taxation,
and administered by the state (the so-called People’s Pensions or FP). The overall
goal was the egalitarian redistribution of revenues after retirement (Palme 2003).
After that, the original social-democratic imprint suffered a partial hybridisation as

(9) Denmark, by contrast, is assumed as a case similar to the Dutch shift towards a multi-pillar model
(Bonoli 2003).
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early as 1959. The first basic public programme was supplemented by a public
general and mandatory scheme financed through contributions paid by the employ-
ers (ATP scheme). This scheme applied to all workers (dependent and independent)
but gave payg earnings-related pensions (instead of flat-rate benefits). It was more
consistent with the Bismarckian than with the social-democratic model. Hence,
Palier (2003b) in a recent contribution defines the Swedish case as a ‘second-genera-
tion’ Bismarckian system. The third part of the system consisted of voluntary occu-
pational pensions introduced at the company level and eventually of a further indivi-
dual pension scheme following the liberal market logic and thus fully funded.
The reform in 1998 pursued that trajectory. In the new system, the first pillar is
represented by the ATP scheme giving PAYG, employment-based, and contribu-
tions-related pensions. Benefits are financed by social contributions (now shared
between employees and employers) and organised through a ‘defined contribution’
method. It thus consists of a partial shift from the ‘revenue-maintenance’ goal to the
more actuarial ‘salary savings’. The universal part of the system is now limited to
flat-rate and means-tested benefits for citizens not able to save enough contributions
for the first pillar. It is a residual protection which incorporates the ATP scheme
(Palme 2003). The first pillar is, from an institutional perspective, similar to that of
Continental and Southern European countries.
The distinctive feature of the public tier is represented by its partial pre-funding.
The public scheme, in fact, is financed by 18.5% of earnings. While contributions
equal to 16% of  revenues are used to finance the PAYG system,  2.5% finances fun-
ded schemes managed by private fund managers. Financial resources for this sub-
tier are still collected by the state and complementary pensions are still paid by
public institutions. The practical administration of these resources, by contrast, is
handled by private actors investing contributions in the financial market (10). Bene-
fits are calculated in line with the fully funded logic. This is an example of the so-cal-
led ‘carveout’ method: the second sub-tier is established by dividing the total
amount of contributions between payg and funded programmes.
In the following section we will briefly introduce the pension system in the Nether-
lands. The comparison between the Swedish trajectory and the Dutch case will give
us the opportunity to distinguish different cases of hybridisation. Here, we introdu-
ce some of its key aspects. Facing similar challenges, these two countries devised
two different innovations consistent with the same goals (e.g. to increase the finan-
cial viability of the system through the partial funding of pension programmes).
While in the Dutch case the partial funding of the system was implemented through
the quasi-mandatory second pillar regulated and managed by social partners; in Swe-
den the same objective was implemented by the state within the first pillar. Public
authorities maintain the role of regulator and provider, leaving to private companies
the practical management of financial resources saved in pension funds (Palme
2003). The role of occupational schemes is limited to the second pillar then supple-
mented by individual savings (the third pillar). In 2003, occupational funded

(10) If the insured person does not choose a private fund, his/her contributions are managed by
public authorities through the ‘default’ fund (Palme 2003).
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schemes provided an average gross replacement rate of 13.9% and covered around
90% of the labour force. The general public scheme gave an average gross replace-
ment rate of 57% of previous revenues (but it is expected to decrease to 40% in
2050, SPC 2004).
The hybridisation in recent decades contributed to defining new arrangements in
Sweden. The new system mixed the original social-democratic imprint with elements
related to the Bismarckian and the liberal logic. Access to pension programmes is
more and more related to employment (rather than citizenship) and thus financed
through contributions (more than taxes). The re-distributive impact is reduced
through the introduction of pre-funding mechanisms in the first tier. But, consistent
with its own historical evolution, the system is still fundamentally public, homogene-
ous, and centred on the role of the state as regulator, manager, and provider.

" ! ������������������
	����#�������������$����������������%

Social protection programmes in Anglo-Saxon countries are the result of the pecu-
liar historical trajectory that started with the ‘Poor Laws’ which gave protection to
elderly people with no or insufficient revenues. Their goal was to combat poverty.
In this section we describe the reform dynamic in the United Kingdom. The subse-
quent evolution, in this country, was thus characterised by the introduction of a
public pension scheme to protect people in need, logically related to means-testing,
and financed by general taxation (this was first introduced in 1908). Then, from the
1920s the basic coverage was combined with a second tier for workers: financed by
contributions, organised according to the payg type, and earnings-related (similar to
Bismarckian schemes). A further hybridisation was completed with the introduction
in the 1970s of a flat-rate universal benefit provided to all citizens and financed
through taxes (consistent with the social-democratic ideal-type) (Ferrera 1993;
Palier 2003a).

In the 1980s new radical changes were implemented by the Conservative govern-
ments. They were consistent with the implementation of a more liberal-oriented
model. Innovations contributed to defining a pension system where the responsibili-
ty to protect against the old-age risk is shared between public and private institu-
tions. The actual pension model is thus based on different pillars. The first one pro-
vides mandatory public basic pensions. Benefits are flat-rate, low-level, financed by
social contributions, and managed by the state. Below a certain minimum level of
revenues, the insured individuals do not have to pay contributions, above this limit
the insured people pay directly for the basic benefit. In that respect, this first pro-
gramme (Basic State Pension) can be defined as flat-rate and means-tested. Basic
benefits, moreover, are not related to retirement: they can be received even if the
insured individual is still active. The main goal of the first pillar is thus to prevent
poverty among the elderly through low benefits (Blake 2003).
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The second pillar is still mandatory and based on the so-called ‘contracting-out’

method. Employees have the possibility to choose the pension scheme into which
they pay social contributions. It can be public or private: the former is administered
by the state, and is of a PAYG type. The latter may consist of occupational funds
organised at company level or of individual funds managed by private insurance
companies. Private (occupational or individual) pension schemes are fully-funded
and related to the actuarial logic. The benefit level is the consequence of contribu-
tions paid, with no major re-distributive effects. The main goal is thus ‘salary-
savings’. Thanks to important fiscal incentives and public subsidies, private schemes
are very common (especially occupational ones) (11). Reforms adopted by govern-
ments in the last two decades actually favoured the development of private covera-
ge by reducing the generosity of the public supplementary scheme. What is more,
measures introduced in the period 1986-1995 had the effect of reducing public
spending on supplementary benefits by around 25% (Emmerson 2003). The particu-
larly low level of public intervention against the old-age risk in the UK is consistent
with the so-called liberal or residual model. Public spending on pensions is one of
the lowest in the EU: in 2000 it (first plus second public pillars) was 5.5% of the
GDP against 9.9% in Sweden and 12.1% in France (EPC 2003). All these elements are
consistent with a multi-pillar system where the responsibility to protect the elderly
is shared between public and private institutions, these last having a decisive role.
Data supplied by the SPC (2004) help us to assess the role of each tier: in 2002 the
basic state pension represented a 16% gross replacement rate, while public pen-
sions (including SERPS) provided a 35% gross replacement rate (Blundell 2003). The
second pillar provided about a 50% replacement rate.
The last wave of legislative measures by the New Labour Government (in particular
the 1999 Welfare Reform and Pension Act) had a two-fold ambition (consistent
with a further hybridisation). On the one hand, to confirm the major role of private
sector schemes; but, on the other hand, the transformation of the public pension
programmes. The basic pension was augmented and a new programme was introdu-
ced: the Minimum Income Guarantee, giving a typical means-tested benefit directed
at elderly people.
The old State Earnings-related Pension Scheme (SERPS) was then substituted in
2002 by the State Second Pension Scheme (S2P). The latter is still earnings-related
until 2007 but then it will become a more generous scheme with equal flat-rate
benefits for each worker, particularly favourable for low-paid individuals. It is thus
based on a re-distributive logic consistent with the social-democratic ideal-type
(Blake 2003).

The Netherlands represents a path-breaker. While no major reforms of old-age pen-
sions have been introduced in the last decade, reforms implemented since the
1950s shifted the nature of pension programmes through hybridisation. In the

(11) According to Palier (2003a, p. 73), in 2001 37% of salaried workers had a private occupational
pension, while 33% were covered by the supplementary public programme, and 29% had individual
savings.
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Dutch case, in fact, the public pension regime shifted from the traditional Bismarc-
kian model to the universal social-democratic ideal-type (Ferrera 1993). Public pen-
sions are financed through general taxation and are of a PAYG type. They are homo-
geneous (flat-rate), and managed by state bodies. Access is based on residence.
While in social-democratic countries the public pillar gives generous protection, in
the Netherlands, such a public scheme represents just part (less than 50%) of the
pensioners’ revenues, granting a basic entitlement to all residents. As a consequence
of ad hoc measures introduced in the last two decades that at different times bloc-
ked the indexation of benefits, the replacement rate of public pensions was brought
under control (Kremers 2003) (12). The second pillar had been developed to allow
workers to deal with the old-age risk. Supplementary schemes are usually occupa-
tional and defined through collective agreements between employers and trade
unions. They are quasi-mandatory and in fact universal (covering more than 90% of
the active population (van Briel, Hemerjick and Visser 2003). They are financed
through contributions and fully funded. In 2002 they provided a 37.4% gross
replacement rate (the first public tier just a 32.6% gross replacement rate (SPC
2004). Hence, they are consistent with the ‘salary savings’ approach, with a reduced
re-distributive impact (but not eliminated, especially because of the presence of a
‘defined-benefit’ mechanism). They are administered by social partners. Finally, indi-
vidual savings represent the third pillar.
Hybridisation reached its maximum level within the new multi-pillar model, where
different public and private institutions (consistent with different sets of logic) play
an important role in protecting elderly people.

& ���������������������������������

As far as the new member states are concerned, we propose Cyprus as our example
of countries originally influenced by the Anglo-Saxon systems, then deviated to the
Bismarckian set. Then, we refer to Latvia as an example of the Baltic region, where
the pension programmes inherited from the Soviet Union were reformed in line
with the Scandinavian trajectory. Finally, Poland and the Czech Republic will show
the evolution of Central and Eastern European countries. The former is an example
of a country that after the fall of the Communist regime introduced a system in line
with the model proposed by the World Bank (but in practice influenced by Swe-
den). The latter is a case of reforms through which the former Communist model
deviated (or came back) to Bismarck.

(12) As argued by van Briel, Hemerjick, and Visser (2003 p. 68), the first public pillar provides about
49% of the retirement income for single insured persons; the second pillar represents around 28%,
and the third pillar about 19%.
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The pension system in Cyprus was highly influenced in its structure and logic by the
geographical position and the historical relationship with other European countries.
The first social insurance scheme was introduced in 1957 when Cyprus was still a
British Colony. Hence, it is fundamentally based on the liberal model originated in
the UK. But, in line with the evolution of other Mediterranean and Bismarckian

countries, it is centred on the public scheme, with little room for private occupa-
tional funds or individual savings. In 1996/97, public old-age pensions represented
the main source of income for the elderly (78.3% of total annual income, GVG
2003).
Thus, the first (public and mandatory) pillar represents the cornerstone of the entire
system in that it covers the entire population. It consists of two sub-tiers. The
means-tested benefit (Social Pensions Scheme) secures a minimum pension for
people over the age of 65 not entitled to a pension from other sources. This scheme
is financed through general taxation. Then, the Social Insurance Scheme gives pro-
tection to workers, providing old-age, invalidity, disablement, and survivors’ pen-
sions. The pensionable age is 65 for men and 63 for women born before 1935 but
the right to receive old-age benefits is not conditional on retirement. The scheme is
financed out of social contributions by employees (6.3% of earnings), employers
(6.3% of earnings), and the state (4%), but also by the self-employed and voluntarily
insured persons (GVG 2003). The financing method is of a payg type: contributions
are not saved but immediately spent for current pensioners.
Following the Bismarckian path, the second (private) tier is represented by volunta-
ry supplementary pensions, taking the form of provident funds and/or occupational
schemes. Voluntary pensions are not very common and the majority of workers
covered by them are employed in the public sector. Occupational schemes are
financed by contributions paid by employers.
In line with the original Anglo-Saxon imprint, the pension system in Cyprus is admi-
nistered by the State authorities (with a minor role for social partners). The Council
of Ministers has overall responsibility for public social protection. The Minister of
Labour and Social Insurance implements pension policy through the Department of

Social Insurance. The latter is responsible for the management of both the Social
Insurance and the Social Assistance Schemes. Social partners give their advice on
policy implementation through the tripartite Social Insurance Board. All contribu-
tions to the Social Insurance Scheme go to the Social Insurance Fund, out of which
benefits are paid.

& � � �����	����������

Pension institutions in the Baltic countries reveal a certain fragmentation. After inno-
vations implemented in the last decade, in fact, in Latvia the system is based on
three pillars but in practice resembles the Swedish system. In Estonia, the institu-
tional architecture is typically multi-tier, and private companies play a much more
relevant role if compared to Latvia. Finally, Lithuania is closer to the Bismarckian
model: the supplementary schemes are voluntary rather than mandatory (Horst-
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mann and Schmahl 2003) (13). Our assessment of institutional features of the sys-
tems is further complicated by the very recent implementation of reforms concer-
ning supplementary schemes that will produce their effects only in the coming
decades. In this section we refer to the Latvian case.
Pension programmes in Latvia were implemented before the Second World War in
line with the Communist ideology and the Soviet institutional architecture (within
the USSR). The present pension system, after the fall of the Communist regime, was
introduced through a series of new measures. The pension reform adopted in 1995
represents the cornerstone of the system. It is based on three main pillars.
The first (public and mandatory) pillar consists of earnings-related pensions organi-
sed in line with the PAYG system but with a ‘defined-contribution’ (instead of defi-
ned-benefit) method. The pension amount is directly related to contributions paid
by employees and employers, which are virtually saved (as a funded system). Cover-
age is not universal but related to employment. People with no or insufficient con-
tributions are covered by social assistance schemes (in particular through ‘social
maintenance’ benefits). Several amendments to the pension reform has however
increased the re-distributive effect of the public tier, with the definition of a ceiling
for maximum benefits and more favourable conditions for early retirement and low-
level pensions (GVG 2003). At the beginning of the 1990s the retirement age was 60
years for men and women (with the possibility for women of early retirement).
The second (mandatory) tier is represented by supplementary public funded pen-
sions introduced in 2001. This supplementary pillar is both regulated and administe-
red by the State. In fact, its administration is the responsibility of the State Social

Insurance Agency, while decisions about the investment of assets are taken by the
asset manager. This activity, for the first years of implementation of the second tier,
is performed by the State Treasury. After this first period, as from 2006, each ins-
ured person will be able to choose to switch to a private manager. Institutions invol-
ved in the management of funded schemes are under the supervision of a public
body: the Finance and Capital Market Commission. This second tier resembles, in
fact, the complementary funded scheme in Sweden more than traditional occupa-
tional second pillars of multi-pillar countries. At least until 2006, the state will be the
only actor with a regulatory, administrative and also provider role.
The third voluntary and private tier is represented by supplementary funded pen-
sions. It is run by private institutions. Voluntary pension funds can be both occupa-
tional and individual. In recent years, the number of participants in occupational
funds has increased.
The pension system comes under the responsibility of the Ministry of Welfare. The
Social Insurance Fund is responsible for the collection of state social insurance
contributions and for the payment of pensions. It has a de-centralised institutional
structure. In 1993, a Social Insurance Council was founded to define the main

(13) Lithuania, a country not covered by the present comparison, represents the border-line case sha-
ring most of the features of Bismarckian PAYG public systems and having a voluntary (rather than
mandatory) supplementary funded pillar. But recently proposed innovations should increase the
‘Nordic’ institutional logic (Schmahl 2003).
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objectives within the social protection system, to submit proposals and propose
reforms to the Ministry of Welfare concerning contributions. It is a tripartite body
composed of representatives of employers, employees, and the state administration
(from the Ministries of Welfare, Economics and Finance).
The Latvian pension system has been widely upheld as an example of the World
Bank model based on diverse pillars (Orenstein 2003; Muller 2003) (14). Actually, it
seems more related to the experience of Scandinavian countries and partly related
to the former Communist model. The basic public pillar is in line both with past
experiences (employment-based benefits, PAYG method, social contributions finan-
cing, etc.) and the Swedish reformed system (‘defined-contribution’ method of
financing), while the mandatory supplementary tier is based on the key regulatory
and administrative role of the state. As in Scandinavian countries, moreover, public
schemes are for the moment the most important source of revenues for retired per-
sons. In 2001, for workers joining the second tier at 22, the public pillar provided a
gross replacement rate of 52%, while the second tier provided a percentage of
around 16% (GVG 2003). To sum up, a new case of hybridisation.

& ! � �������������������������	�������������������

Pension systems in Central and Eastern Europe were highly influenced by the Com-
munist ideology until the fall of the Communist regimes in 1989. In the subsequent
period, some of them experienced radical innovation (for instance Poland), while
others adopted a more progressive transformation of past institutions (like the
Czech Republic).
As far as Poland is concerned, the present pension system is characterised by the
coexistence of the old pension system and the new one adopted in 1999. The new
system replaced the old ‘one pillar’ architecture by a multi-tier one for all workers
under 30 at January 1999, except farmers (who fall under the revised old system). It
is usually perceived as the paradigmatic example of the World Bank ‘three pillar’
model.
The first (public and mandatory) pillar consists of benefits related to revenues, con-
sistent with the PAYG mechanism but with a ‘defined-contribution’ logic. The pen-
sion amount is related to contributions paid by employees and employers, and the
average life expectancy at retirement age (15). Early retirement possibilities have
been abolished. Contributions paid by both employers and employees are collected
by public social insurance institutions (the Social Insurance Institution ZUS). The
benefit level is determined by contributions, and economic and demographic fac-
tors.

(14) The ‘World Bank model’ is characterised by: the first mandatory, public, and basic pillar giving
protection to the poorest part of the population, financed through contributions and/or taxes. This
first tier can maintain a PAYG method of financing. The second mandatory pillar (occupational or
individual) is of a funded type, and the third private and voluntary pillar is based on individual
savings (Orenstein 2000).
(15) Minimum pensions are paid on the condition of 20 years of service for women (and 25 for
men), and the age of 60 for women and 65 for men (Chlon-Dominczak 2002, p. 117).
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In line with the Communist tradition, the coverage of the first pillar is not homoge-
neous but fragmented. The general regime is for all employees in the private sector.
Special regimes are for other categories: first of all for farmers. For them the system
is the old one – PAYG and ‘defined-benefit’ - (even if modified), where contribu-
tions are collected by a separate public body, the Social Insurance Institution for
Farmers (KRUS). Other special regimes exist for occupational categories such as
judges, policemen and soldiers (starting their careers before 1999), and lawyers
(Chlon-Dominczak 2002).
In 2001, the public first pillar provided a 61.8% gross replacement rate (very gene-
rous if compared for instance with the Czech case at 44% in 2000, GVG 2003), but
it is expected to decrease in the future and will thus give more importance to the
supplementary schemes (16). We assume the share of contributions between the
first and second pillars as the indicator of their (future) relevance. The total contri-
bution is 19.52% of the contribution base: 12.22% finances the first pillar, while
7.3% finances the second one.
The second (mixed public/private and mandatory) tier is represented by funded
pensions, taking the form of provident funds. Employees have the right to choose
the (private) fund where they invest their contributions under the supervision of
the state. Pension contributions give the right to an annuity after retirement. Each
pension fund is managed by a separate legal entity: the private pension fund compa-
ny. Private pension contributions are still collected by the public Social Insurance

Institution (ZUS), in line with the Swedish example. At the time of retirement,
savings in pension funds are used by insured persons to purchase an annuity provi-
ded by special private companies.
The classification of the first public and the second public/private pillars is highly
debated. GVG reports (for the European Commission) that the share of contribu-
tions used to finance pension funds represents the second pillar. In other publica-
tions by the Polish Government, open funds are interpreted as part of the social
security system (Pater 1997; see also Chlon-Dominczak 2002). Here we define the
Polish system as consistent with the Scandinavian reformed model implemented in
Sweden. Innovations have consisted of the partial pre-funding and privatisation of
the mandatory tier. In Poland such privatisation has been more marked, as proved
by the level of contributions which finance the funded schemes.
The third supplementary pillar is private and voluntary. These pension schemes can
be individual pension insurance and/or ‘employer group’ funds (occupational sche-
mes). The latter may be managed by consortia of employers and workers (Orenstein
2000). Given the relatively high level of the replacement rate granted by the first
mandatory pillar, voluntary programmes are not well developed (GVG 2003). In
March 2004 the Parliament adopted two acts to encourage the development of the
voluntary tier.

(16) Projections by Chlon-Dominczak (2002 p.128) show a significant decline in the average replace-
ment rate after reform: from 50% to 30% in the case of retirement at 60, and from 65% to 40% in the
case of retirement at 65.
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The Polish pension system falls under the responsibility of the Ministry of Labour

and Social Policy for employees, the Ministry of Agriculture for farmers, and the
Ministries of Defence and of Internal Affairs for soldiers and policemen. Social part-
ners have a minor direct responsibility in managing the system. They are part of the
supervisory boards within each institution (GVG 2003).
The present pension institutions in the Czech Republic were introduced through a
series of new measures but especially through the Pension Insurance Act in 1996
(Macha 2002). The reformed system follows the conservative-corporatist model
implemented within the Bismarckian family (Grimmeisen 2003). It is based on the
key role of the public pillar, supplemented by voluntary supplementary schemes.
The first (public and mandatory) pillar consists of two sub-clusters. Each pension is
based on: a flat-rate basic amount equal for all pensions, and an earnings-related por-
tion financed through social contributions and related to employment. Contribution
credits have been introduced for periods of unemployment, years of study, parental
leave, etc. Indexation is related to wages and prices. Benefits are calculated in line
with the PAYG (defined-benefit) mechanism and financed through contributions
paid by employees, employers (most of them), and through state compensatory
resources. What is more, there is a voluntary insurance available for unemployed
persons and students which may pay the premium any time in the future up to the
date of the pension application. Opportunities for early retirement have been exten-
ded. The retirement age is flexible on condition of at least 25 years of contributions
at the age of 62 for men and 57/61 for women, with the opportunity of early retire-
ment (GVG 2003).
The coexistence of the flat-rate component, ad hoc indexation mechanisms (cove-
ring low-level more than high-level contributions), and of a minimum amount for
earnings-related pensions improves the re-distributive effect of public pensions.
The second (private and voluntary) tier is represented by supplementary funded
pensions, taking the form of pension funds. It is run by private profit-making institu-
tions. This supplementary pillar is regulated by the State Contributory Supplemen-

tary Pension Insurance Act, giving the Ministry of Finance the role of supervisor. It
approves the appointment of members of pension fund boards, their custody bank,
statutes and pension plans. Moreover the state participates in contributions to these
funds. Supplementary schemes are expected to play an increased role in the future,
providing a gross replacement rate of between 10 and 15% (GVG 2003).
The Czech pension system comes under the responsibility of the Ministry of Labour
and Social Affairs. Pensions are still part of the state budget but a new pension insu-
rance account has been introduced. Its administration is devolved to the Czech
Social Security Administration (CSSA). It collects insurance contributions for pen-
sion, sickness, and unemployment insurance. The CSSA is divided into the Central
Administration and the District Social Security Administration (DSSA) (Horstmann
and Schmahl 2002).

The system resulting from recent innovations is closely related to the Bismarckian
logic. But, the coverage of the public system is limited (a gross replacement rate of
44.2% in 2000, GVG 2003) if compared with that of other Continental European
countries or even with that of Poland. This could open the door to more private vol-
untary schemes.�44
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The comparison of legislative innovations in different member states helps us to
define the main features of the hybridisation process. This confirms the hypothesis
that recent reforms have produced a further ‘contamination’ of traditional pension
families.
Innovations adopted in the last two decades followed some common trends. The
first is related to the partial privatisation of pension systems. Different private and
public actors share the responsibility for protecting people against the old-age risk.
Pension systems (not only the multi-pillar model) are increasingly based on different
tiers. The second common trend (closely related to the previous one) consists of the
partial funding of pension systems.
From an institutional perspective, pension systems increasingly represent hybrids,
where techniques and instruments are mixed. PAYG schemes coexist with funded
programmes, and public and private actors interact to give protection to the elderly.
While some benefits are based on employment, others are flat-rate and based on res-
idence or citizenship, and others still are means-tested and give protection to
people in need.
However, common lines of evolution do not mean convergence. Common trends
have been introduced into traditional pension paths through different techniques.
Hence, policy changes have led to a revision (rather than the merging) of pension
families (Figure 1).

The revised families consist of old and new EU member states. They are based on a
few key variables: the public/private (and mandatory/voluntary) nature of pension
schemes (depending on the role of the state as regulator, manager, and provider),
the benefit structure, and the dominant financing method (defined in terms of ‘ear-
nings-related/PAYG’ or ‘contributions-related/funded’). All these elements are analy-
sed in a context of growing fragmentation of pension systems in different pillars.
The Bismarckian family consists of countries belonging to Continental and Southern
Europe (Germany, France, Belgium, Italy, etc. but also Cyprus and Malta) and likewi-
se to parts of Central and Eastern Europe (such as the Czech Republic and Slovenia).
Pensions are fundamentally related to the original German imprint. The majority of
pension programmes are earnings-related and PAYG. In this case, the state has the
major role both as regulator and provider of benefits. Public programmes are
managed with some kind of participation of social partners, and supplemented by
private, voluntary, and funded schemes (managed by social partners and/or private
companies). This revised cluster, if compared to the original Bismarckian family, can
be defined as the result of hybridisation because of the erosion of the key role of the
public pillar. New fiscal incentives for private funds, and the reduction of the avera-
ge level of public benefits are expected to lead in the future to a new balance
between public and private schemes, PAYG and funded methods, earnings and con-
tributions-related benefits. Belgium, for instance, is expected to shift (at least partial-
ly) to a multi-pillar dynamic. Public pensions still constitute the bulk of pensioners’
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revenues but have increased their re-distributive and universalistic logic providing
homogenous benefits. The supplementary tier (still voluntary) is expected to grow
in the future (as suggested by SPC 2004).
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– Multi-pillar systems are implemented in Anglo-Saxon countries (the UK and Ire-
land) but also in countries originally part of other families (like the Netherlands,
once part of the Bismarckian model, and Denmark, originally part of the Scandina-
vian family). In these last countries path-breaking reforms radically overhaul the pre-
vious sets of institutions and their overall logic. The present architecture of pension
programmes, however, is still influenced by past experiences. In all these cases, the
public mandatory pillar is of a PAYG type and represents just part of the pension
system (about half of pensioners’ income with the partial exception of Denmark
where public pensions are still the dominant part of the system, SPC 2004). Funded
occupational schemes (the second pillar) are particularly widespread, mandatory or
quasi-mandatory, and managed by social partners. Individual savings are the second
tier. The second and third pillar represent about half of pensioners’ resources. The
state maintains the role of regulator of pension programmes but shifts the role of
provider to private actors.

�45
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– The Nordic family is represented by countries belonging to Scandinavia (Sweden
and Finland), to part of Central and Eastern Europe (Poland, Hungary, Slovak Repu-
blic, etc.), and to the Baltic region (Latvia, Estonia, and Lithuania). Here, the pen-
sion system is largely based on public earnings-related programmes. The mandatory
public tier is partially pre-funded and privatised (in line with the ‘carve-out’
method). Pension fund managers, in fact, administer part of the contributions col-
lected by public authorities. As to the instruments mentioned above, the benefit
structure is mainly related to contributions: through a PAYG but ‘defined-contribu-
tion’ method (in Sweden, Latvia, and Poland). If compared to the Bismarckian fami-
ly, therefore, the trend towards pre-funding and privatisation is more accentuated. If
compared to multi-pillar countries, moreover, the Nordic system is heavily based on
the first pillar that represents the major source of income for pensioners, while
occupational schemes are voluntary and less developed (especially in Finland, the
Baltic countries, and Poland, GVG 2003) (17). The state maintains the key role of
regulator and provider (but with a partial privatisation of the mandatory tier). Final-
ly, within this cluster, countries like Poland and Slovakia demonstrate a much bigger
role for private schemes than Scandinavian countries.

(17) In Sweden occupational schemes are quasi-mandatory as in the Netherlands, but their role in terms of
replacement rates and spending is less important than in multi-pillar countries (see SPC 2004).
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An analysis of different reform trajectories in old and new member states helps us to
determine some key features of pension systems at the beginning of the 21st century.
First of all, some common guidelines of recent reforms can be identified. All the
innovations are consistent with a new balance between originally distinct principles
and institutions. The responsibility of the state to protect against the old-age risk is
increasingly shared with other actors (social partners and private market-related
institutions). The actuarial logic (pension benefits strictly related to contributions) is
becoming important in different regional contexts. For instance, countries like Swe-
den and Poland have introduced, within the traditional public PAYG system, the
‘notional defined contribution’ method. Moreover, the role of private institutions is
expected to increase in countries belonging to different families.
While these common elements seem to be consistent with the argument that there
is progressive convergence between different models, a comparison of European
pension systems leads to a different conclusion. Notwithstanding the existence of
common challenges, present pension institutions are greatly influenced by past
choices. Institutions inherited from the past substantially constrained decision-
makers, and contributed to determining marginal or even radical reforms but ones
still related to traditional institutions. To describe such a process, we have used the
term hybridisation: new systems are the effect of the interaction of different sets of
institutions and goals.
It has produced the transformation of pension families into new groups. Like the
first clusters, the new ones are porous and flexible. The proposed categorisation is
thus based on the present pension systems, but may well change in the future. Espe-
cially for new EU members, the implementation of the reformed systems is still in
progress, and the role of pillars could rapidly change in the next years. The main
advantage of this new categorisation is to combine together old and new member
states, taking into account the mix of institutions resulting from recent reforms.

__________
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Als er één materie de laatste jaren de gemoederen heeft beroerd, dan is het wel de
invloed van het Europees Gemeenschapsrecht en in het bijzonder van de recht-
spraak van het Hof van Justitie inzake het vrij verkeer van dienstverrichting en vrij
verkeer van goederen op de nationale gezondheidssystemen geweest. Namen als
Kohll, Decker, Vanbraekel, Smits-Peerbooms, Müller-Fauré-Van Riet, Inizan en
Leichtle zijn namen geworden die zelfs buiten de beoefenaars van het Europees
Gemeenschapsrecht bekendheid hebben verworven. De aandacht voor de mogelijke
invloed van de regelen inzake interne markt op de nationale gezondheidssystemen
was inderdaad altijd zeer beperkt geweest.
Met deze arresten heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat de sociale zeker-
heid niet buiten de toepassingssfeer van het Europees Gemeenschapsrecht valt en
dus niet “un îlot imperméable à l’influence du droit communautaire” vormt (4). De
stelling dat het gemeenschapsrecht geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de
Lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels in te richten (5), betekent simpel-

(1) H.v.J., 13 mei 2003, zaak C-385/99, (Müller-Fauré), Jur. 2003, I-04509.
(2) H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-56/01 (Inizan), onuitgeg.
(3) H.v.J., 18 maart 2004, zaak 8/02, (Leichtle), onuitgeg.
(4) Uitdrukking gebruikt door Advocaat-Generaal Tesauro in zijn conclusies bij de zaken Decker en
Kohll, H.v.J. 28 april 1998, nrs. C-120/95 en C-158/96, Jur. H.v.J. 1998, I, 1831.
(5) Dit wordt bevestigd in art. 152, 5° EU-Verdrag: bij het optreden van de Gemeenschap op het
gebied van de volksgezondheid worden de verantwoordelijkheden van de Lidstaten voor de organisatie
en verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig geëerbiedigd.

���

JORENS-NED.qxd  11/08/04  12:38  Pagina 375



������� !�"��� #�$! �%%# �%��&�� '�(�# ����)�*
�!#�+��!�# *,,-

weg dat het gemeenschapsrecht deze materie niet rechtstreeks regelt en zelfs niet
eens op dit terrein ingrijpt, wanneer de toepassing ervan het voortbestaan van socia-
lezekerheidsstelsels in gevaar zou kunnen brengen. Behoudens dit geval echter zijn
de Lidstaten gehouden het gemeenschapsrecht in acht te nemen, ook in het kader
van de uitoefening van de bevoegdheid die op het gebied van de sociale zekerheid
aan hen is voorbehouden (6).
Misschien is het juist net buiten de beoefenaars van het Gemeenschapsrecht dat
deze arresten zoveel stof hebben doen opwaaien. Voor beoefenaars van het Euro-
pees Gemeenschapsrecht waren deze arresten immers niets nieuws onder de zon en
eerder een logisch gevolg van de dynamische ontwikkeling van het Europees
Gemeenschapsrecht. Nieuwe zaken werden aan het Hof van Justitie voorgelegd, vaak
in de hoop om bepaalde gevolgen van deze rechtspraak toch maar niet te moeten
toepassen op het nationale gezondheidssysteem. Het is in dit verband opmerkelijk
te noemen hoeveel Lidstaten opmerkingen hebben ingediend bij de verschillende
zaken van het Hof van Justitie over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Daar
waar gemiddeld misschien een, twee of drie Lidstaten in andere procedures voor
het Hof tussenkomen, waren dit in de zaak Vanbraekel (zaak 368/98) 11 Lidstaten,
in de zaak Smits/Peerbooms (zaak 157/99) 12 Lidstaten en in de zaak Müller-Fauré-
van Riet (zaak 385/99) 11 Lidstaten.
Deze arresten hebben geleerd dat patiënten nu ook iets te zeggen hebben met
betrekking tot de vraag of ze in het buitenland aanspraak kunnen maken op medi-
sche zorgen. De enige weg die openstond om aanspraak te kunnen maken op grens-
overschrijdende gezondheidszorg was tot voor een paar jaren immers de regeling
van EG-Verordening nr. 1408/71 inzake sociale zekerheid van toepassing op migre-
rende personen. Hier kwam een einde aan met de eerste arresten van het Hof van
Justitie over de invloed van de regelen inzake interne markt op de nationale gezond-
heidssystemen, in de zaken Kohll en Decker, uitgesproken op 28 april 1998. Arres-
ten die zouden worden gevolgd door een hele reeks andere uitspraken.
Daar waar men vroeger zich enkel in het buitenland kon laten verzorgen onder toe-
passing van artikel 22 Verordening nr. 1408/71, is het nu nieuw dat betrokkene zich
ook kan laten verzorgen in het buitenland, zonder voorafgaandelijke toestemming.
Artikel 22 EG-Verordening nr. 1408/71 verzet er zich in die omstandigheden niet
tegen dat de betrokken Lidstaat de behandeling of het product terugbetaalt tegen
het tarief van het land waar men verzekerd is. Indien een verzekerde zich in het bui-
tenland echter gaat laten behandelen met toestemming van een adviserend genees-
heer, zal hij daarentegen en dit overeenkomstig artikel 22 EG-Verordening nr.
1408/71, een terugbetaling bekomen volgens de voorwaarden en tegen het tarief
van het land waar de prestatie werd verricht. De wijzen van afrekening zijn dus
onder beide systemen verschillend.

(6) Conclusie Advocaat-Generaal Tesauro bij de zaken Decker en Kohll, H.v.J. 28 april 1998, nrs. C-
120/95 en C-158/96, Jur. H.v.J. 1998, 1831, r.o. 22.
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Hieronder wordt ingegaan op de concrete impact van de meest recente van deze
arresten. De zaak Müller-Fauré-Van Riet van 13 mei 2003 kan als een nieuwe mijlpaal
beschouwd worden in de vrijmaking van het patiëntenverkeer, maar lost allesbehal-
ve alle onduidelijkheden op die er heersen rond de verhouding tussen de regels van
de interne markt en de bevoegdheid van de lidstaten om hun nationale systemen
van gezondheidszorg te organiseren.
Het arrest wordt samengelezen met het eraan voorafgaande arrest Smits/Peerbooms.
Uit de analyse van deze arresten kunnen antwoorden worden gepuurd op vragen als
“Wat met de toestemmingsvereiste bij ambulante zorg enerzijds en bij intramurale
zorg anderzijds?”, “Quid met verstrekkingen die niet worden gedekt door het verze-
keringspakket van de bevoegde lidstaat?” en “Wat indien er wachtlijsten bestaan?”.
Tot slot wordt kort ingegaan op de nieuwe goedgekeurde Verordening 1408/71 dat
momenteel ter goedkeuring voorligt en worden enkele algemene bemerkingen
gemaakt bij de organisatie van de nationale gezondheidsstelsels “na de arresten van
het Hof van Justitie” (7).
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De reactie op deze arresten was heftig. Niet in het minst werd nu gevreesd dat massa’s
patiënten zich over de grenzen zouden begeven op zoek naar medische zorgen met
alle gevolgen van dien voor de socialezekerheidsstelsels. Het is zeker niet uitgeslo-
ten dat patiënten op zoek zouden gaan naar de beste beschikbare zorg, al zullen
nationale Lidstaten vaak van oordeel zijn dat hun systeem het beste is.
Nochtans dient men er zich voor te behoeden ervan uit te gaan dat zo een massale
uitstroom plaats zal vinden. Niet iedereen zal zich zomaar naar een vreemde dokter
begeven die de taal niet spreekt, of naar een buitenlands ziekenhuis.

De reactie deed zich echter ook sterk voor op het politieke vlak. Doelstelling van
vele Staten was net hierbij te kunnen aantonen dat hun nationale gezondheidssys-
teem zo bijzonder was dat het buiten het toepassingsgebied van de fundamentele
vrijheden zou vallen. Na Kohll en Decker was de verdediging dat deze arresten
enkel van toepassing konden zijn op terugbetalingssystemen zoals het Luxemburgse
en Belgische systeem, doch niet zonder meer konden gelden voor een in natura sys-
teem zoals het Nederlandse of Duitse, of systemen met een nationale gezondheids-
dienst zoals het Engelse systeem. In zulke systemen heeft betrokkene immers geen
recht op de terugbetaling van de medische zorgen die werden verleend, maar op de
medische zorg zelf.
In deze systemen wordt immers een overeenkomst afgesloten tussen de zorgenver-
leners en de verzekeringsinstellingen waarbij de kosten direct betaald worden door
de verzekeringsinstellingen op basis van vooraf afgesproken akkoorden, tarieven en 

(7) Zie in het bijzonder hierover ook Jorens, Y., Europa en het recht op gezondheidszorg: een vrij
verkeer van patiënten? in Actuele problemen socialezekerheidsrecht, R. Janvier, A. Van
Regenmortel, en V. Vervliet, (ed.), Brugge, die Keure, 2003, pp. 529-597.

���

JORENS-NED.qxd  11/08/04  12:38  Pagina 377



������� !�"��� #�$! �%%# �%��&�� '�(�# ����)�*
�!#�+��!�# *,,-

voorwaarden. Met name bestond er grote schrik dat als gevolg van deze rechtspraak
deze systemen zouden worden aangemoedigd om met het oog op het vrij verkeer,
hun systemen om te zetten in een restitutiesysteem. Diensten verleend in zulke sys-
temen zouden immers geen economische activiteit zijn, in het bijzonder wanneer
deze gratis in natura worden verstrekt.
Verschillende Lidstaten, alsmede ook de Advocaat-Generaal, hadden in twijfel getrok-
ken dat diensten van ziekenhuizen, met name wanneer zij krachtens het toepasselijke
stelsel van ziektekostenverzekering gratis in natura worden verleend, een economi-
sche activiteit in de zin van artikel 60 EG-Verdrag kunnen vormen en derhalve onder
het vrij verkeer van diensten kunnen vallen. Zij stellen inzonderheid dat er geen spra-
ke is van een vergoeding in de zin van artikel 60 EG-Verdrag wanneer de patiënt zorg
in een ziekenhuis geniet zonder dat hij daarvoor zelf moet betalen of wanneer het
door hem betaalde bedrag hem geheel of ten dele wordt terugbetaald. Een economi-
sche activiteit veronderstelt immers een vergoeding waarvan er in een in-natura-stel-
sel geen sprake is. Zorgenverstrekkers worden immers niet betaald voor de individu-
ele behandeling van de patiënt. Hun kosten worden op een bijzondere wijze bere-
kend en op basis van een forfaitair bedrag, ongeacht het feit of patiënten nu al dan
niet gebruik maken van de medische zorgen. De tarieven betaald aan ziekenhuizen
vormen ook een reflectie van de reële kost, maar moeten worden aanzien als een mid-
del om het jaarlijkse budget van het ziekenhuis te bepalen.

Dit standpunt wordt door het Hof terecht verworpen in de zaak Smits/Peerbooms
(8). Medische werkzaamheden vallen immers onder het toepassingsgebied van arti-
kel 60 (thans artikel 50) EG-Verdrag, zonder dat in dat opzicht een onderscheid
moet worden gemaakt naargelang het gaat om verzorging in een ziekenhuis of daar-
buiten (9). Daarenboven kan de bijzondere aard van bepaalde dienstverrichtingen
deze niet onttrekken aan het fundamentele beginsel van het vrij verkeer, zodat de
omstandigheid dat de regeling tot het gebied van de sociale zekerheid behoort de
toepassing van de artikelen 59 en 60 (thans artikelen 49 en 50) EG-Verdrag niet uit-
sluit.
Wat meer in het bijzonder het argument betreft dat diensten van ziekenhuizen die
worden verleend in het kader van een stelsel van ziektekostenverzekering dat, zoals
dat van de Ziekenfondswetgeving (ZFW), in verstrekkingen in natura voorziet, niet
als diensten in de zin van artikel 60 EG-Verdrag kunnen worden aangemerkt, moet
worden opgemerkt dat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde medische behan-
delingen, die in een andere Lidstaat dan de Lidstaat van inschrijving zijn ondergaan,
juist niet onder een dergelijke regeling vallen, maar door de patiënt rechtstreeks aan
de dienstverlenende instellingen zijn betaald. Een in een andere Lidstaat verleende
en door de patiënt betaalde medische dienst kan niet buiten de werkingssfeer van

(8) H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Jur. H.v.J. 2001, 5473, r.o. 53 en
volgende.
(9) H.v.J. 13 januari 1984, nrs. C-286/82 en C-26/83 (Luisi en Carbone), Jur. H.v.J. 1984, 377; H.v.J. 4
oktober 1991, nr. C-159/90 (Society for the Protection of Unborn Children Ireland), Jur. H.v.J. 1991,
4685 en H.v.J. 28 april 1998, nr. C-158/96 (Kohll), Jur. H.v.J. 1998, 1931.
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het door het Verdrag gewaarborgd vrij verrichten van diensten vallen, enkel op
grond dat om vergoeding van die zorg wordt gevraagd krachtens wettelijke bepalin-
gen inzake de ziektekostenverzekering van een andere Lidstaat, die hoofdzakelijk in
verstrekkingen in natura voorziet.
De omstandigheid dat een medische behandeling in een ziekenhuis door de zieken-
fondsen rechtstreeks op basis van overeenkomsten en vooraf vastgestelde tarieven
wordt betaald, onttrekt die behandeling daarenboven in geen geval aan het gebied
van de diensten in de zin van artikel 60 (thans artikel 50) EG-Verdrag. In de eerste
plaats immers verlangt artikel 60 EG-Verdrag niet dat de dienst wordt betaald door
degene ten wiens behoeve hij wordt verricht (10). Voorts preciseert artikel 60 EG-
Verdrag dat het van toepassing is op dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen
vergoeding geschieden, en is er al eerder geoordeeld dat het wezenlijke kenmerk
van de vergoeding in de zin van deze bepaling hierin bestaat, dat zij de economische
tegenprestatie voor de betrokken dienst vormt (11).
De betalingen die de ziekenfondsen in het kader van het door de ZFW ingevoerde
overeenkomstenstelsel verrichten, ook al gaat het om forfaitaire betalingen, vormen
wel degelijk de economische tegenprestatie voor de door het ziekenhuis verleende
diensten en hebben zonder enige twijfel het karakter van een vergoeding voor het zie-
kenhuis dat de betaling ontvangt en dat een activiteit van economische aard verricht.
Een stelling die ook in het arrest Müller-Fauré-Van Riet wordt bevestigd (12).

Het Hof heeft dus duidelijk gemaakt dat vanaf het ogenblik dat een patiënt betaalt
voor medische zorgen in het buitenland, wat eigenlijk normalerwijze altijd het geval
is, de regelen inzake het vrij verkeer van goederen en diensten van toepassing zijn,
ook indien deze medische zorgen gratis worden verstrekt in het thuislandsysteem,
onafhankelijk van hoe het systeem werkt.
De verschillende wijze van organisatie van een gezondheidssysteem kan dan ook
geen uitholling betekenen van de toepassing van de fundamentele vrijheden van het
Europees Gemeenschapsrecht (13). Terecht, anders zouden Lidstaten in staat zijn
unilateraal te bepalen wanneer het Europees Gemeenschapsrecht van toepassing is
of niet. Het kan toch niet zijn dat een patiënt die verzekerd is onder een restitutie-
systeem het recht zou hebben zonder toestemming medische zorgen in het buiten-
land op te zoeken, daar waar iemand die verzekerd is onder een in natura systeem
niet over deze mogelijkheid zou beschikken (14)?

(10) H.v.J. 26 april 1988, nr. C-352/85 (Bond van Adverteerders e.a.), Jur H.v.J. 1988, 2085 en H.v.J.
11 april 2000, nrs. C-51/96 en C-191/97 (Deliège), Jur. H.v.J. 2000, 2549.
(11) H.v.J. 27 september 1988, nr. C-263/86 (Humbel), Jur. H.v.J. 1986, 5365.
(12) H.v.J. 13 mei 2003, nr. C-385/99 (Müller-Fauré), Jur. 2003, I-04509, r.o. 39.
(13) In zekere mate kunnen we tevens stellen dat onder EG-Verordening nr. 1408/71 medische zorg
verleend onder een Nationale Gezondheidsdienst ook reeds als een dienst kan worden beschouwd
waarvoor dient te worden betaald. Zo wordt het Verenigd Koninkrijk reeds terugbetaald voor de
medische zorgen die aan een onderdaan van een andere Lidstaat op basis van art. 22 EG-Verordening
nr. 1408/71 werden verleend.
(14) Zie hierover Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R.
Baeten (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, p. 110.
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Daarenboven voorzien Lidstaten die een in natura systeem hebben, ook reeds vaak
in hun nationale wetgeving in de mogelijkheid voor bepaalde categorieën van perso-
nen van een terugbetaling van medische zorgen, wat tot het eigenaardige resultaat
zou kunnen leiden dat binnen één en hetzelfde stelsel verschillende rechten op
grensoverschrijdende medische zorgen zou bestaan. Als gevolg hiervan zouden
bepaalde personen in een in natura stelsel het recht hebben om aanspraak te heb-
ben op medische zorgen zonder hiervoor eerst toestemming te moeten hebben
gevraagd en terugbetaling te bekomen op basis van het nationale recht, met name
die personen die reeds recht hebben op de terugbetaling binnen het nationale sys-
teem.
Het is echter niet omdat alle gezondheidssystemen onder de beginselen van het vrij
verkeer vallen, dat er geen rechtvaardigingen kunnen zijn voor beperkingen (met
name de toestemmingsvereiste) op het vrij verkeer. Ook dit heeft het Hof bevestigd
in Smits/Peerbooms (15).

"# ����������	����	��	�����������

Na de arresten Kohll en Decker stelde zich de vraag of deze arresten enkel van toe-
passing zijn op ambulante zorgen of dat ook hospitalisaties worden geviseerd. Op
het eerste gezicht mag het zo zijn dat de in de arresten genoemde mogelijke recht-
vaardigingsgronden voor beperkingen op het vrij verkeer misschien sterker zouden
kunnen gelden in het geval van hospitalisaties. Daar waar in de ambulante sector de
gezondheidsverstrekkers als het ware onderworpen zijn aan de regels van vraag en
aanbod en dus met elkaar in concurrentie treden, ligt dat mogelijkerwijze anders op
het vlak van de ziekenhuizen. Zij worden immers geconfronteerd met een aantal
vaste kosten. Komt daar nog bij dat in de meeste Lidstaten de sector van de zieken-
huizen sterk wordt gesubsidieerd, vaak zelfs gedeeltelijk ook via een eigen bijdrage
van de verzekerden. Het gevolg zou nu kunnen zijn dat buitenlanders, die niet heb-
ben deelgenomen aan deze solidariteit, in het genot komen van deze gesubsidieerde
ziekenhuistarieven.
Bij de arresten Kohll en Decker - het Hof diende deze vraag niet te beantwoorden -
was Advocaat-Generaal Tesauro in zijn conclusies de mening toegedaan dat beper-
kingen op het vrij verkeer in het geval van hospitalisaties gerechtvaardigd zijn en
het bij hospitalisaties dus onontbeerlijk is om vooraf om toestemming te verzoeken
en deze ook te verkrijgen. Zo wees de Advocaat-Generaal erop dat, in tegenstelling
tot de hulp door vrije beroepsuitoefenaars, ten eerste moet worden vastgesteld dat
het aantal en de inrichting van dergelijke voorzieningen het resultaat zijn van een
behoefteraming en ten tweede dat de kosten van het verblijf van een enkele per-
soon in een ziekenhuis niet los kunnen worden gezien van die van het functioneren
van het ziekenhuis in zijn geheel. Het spreekt namelijk voor zich dat indien veel ver-
zekerden zouden kiezen voor een verblijf in een ziekenhuis op het grondgebied van
andere Lidstaten, de nationale ziekenhuizen deels onbezet zouden blijven, terwijl de
kosten van personeel en voorzieningen even hoog blijven als bij een optimale bezet-
ting van de capaciteit.

(15) H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Jur. H.v.J. 2001, 5473, r.o. 76-80.
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Met andere woorden zou het bevoegde socialezekerheidsorgaan geneeskundige
behandelingen van zijn verzekerden in ziekenhuizen van andere Lidstaten vergoe-
den, dan zou dat hoe dan ook een extra financiële last voor het betrokken stelsel
betekenen, ook al zou die vergoeding plaatsvinden op basis van een forfaitair bedrag
dat met de kostprijs van de betrokken behandelingen in de bevoegde Lidstaat over-
eenkomt. Wat deze sector aangaat, moet derhalve worden aanvaard dat het, tenein-
de het financieel evenwicht van het stelsel onaangetast te laten en de instandhou-
ding te verzekeren van een verzorging die vanuit zowel financieel als logistiek oog-
punt voor eenieder toegankelijk is, dus ook voor degenen die zich niet willen ver-
plaatsen, doch op de dichtstbijzijnde locatie alle passende behandelingen wensen te
ondergaan, onontbeerlijk is om vooraf om toestemming te verzoeken en deze te ver-
krijgen.

Nochtans kunnen bedenkingen worden geuit tegen zulke ongebreidelde beperking.
Kan men inderdaad stellen dat de hele gezondheidsplannificatie in het gedrang
komt indien iemand zich laat verzorgen in een buitenlands ziekenhuis en is toestem-
ming hiervoor absoluut noodzakelijk? Gaan we inderdaad een oncontroleerbaar en
ongecontroleerd vrij verkeer van patiënten tegemoet? Is het niet zo dat het zich ver-
plaatsen naar een andere Lidstaat sowieso de nodige ongemakken met zich zal mee-
brengen, zoals vaak taalproblemen maar ook additionele kosten voor bijvoorbeeld
de personen die de patiënt zullen vergezellen? (16) Men kan toch ook stellen dat
juist landen die een probleem van wachtlijsten hebben, hierdoor hun wachtlijsten
zouden kunnen zien afnemen.
Kan men werkelijk stellen dat ziekenhuizen nog steeds dienen te sluiten omwille
van het toenemend aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer
over de laatste jaren? Kan men niet eerder stellen dat competitie tussen privé- en
semi-privé ziekenhuizen vaak een grotere rol speelt? In de arresten Kohll en Decker
maakte het Hof duidelijk dat de Lidstaten over de mogelijkheden beschikken om aan
te tonen dat een toestemming noodzakelijk is met het oog op het bewaren van het
financiële evenwicht of om een evenwichtige en voor eenieder toegankelijke ver-
zorging door artsen en ziekenhuizen te verzekeren.

Dat het Hof van oordeel was dat dit het geval kon zijn wat de niet-ambulante zorgen
betrof, bleek uit de arresten Smits-Peerbooms en Müller-Fauré, waar het Hof aan-
vaardt dat een zekere planning noodzakelijk en redelijk is. Het kader waarbinnen
medische diensten in een ziekenhuis worden verleend, vertoont in vergelijking met
medische diensten die artsen op hun praktijk of bij de patiënt thuis verlenen, onte-
genzeglijk bijzonderheden. Zo is het algemeen bekend, dat het aantal infrastructu-
ren voor ziekenhuizen, hun geografische spreiding, hun inrichting en de uitrustin-
gen waarover zij beschikken, of zelfs de aard van de medische diensten die zij kun-
nen aanbieden, gepland moeten kunnen worden.
Bij een dergelijke planning spelen in het algemeen diverse overwegingen een rol.

(16) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, p. 104.
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Deze planning beoogt in de eerste plaats te garanderen dat de ziekenhuizen op het
grondgebied van de betrokken Lidstaat een toereikende en permanente toegang tot
een evenwichtig aanbod van kwaliteitszorg bieden. Daarnaast berust zij op het stre-
ven de kosten te beheersen en iedere verspilling van financiële en technische mid-
delen en personeel zo veel mogelijk te vermijden. Een dergelijke verspilling moet
worden vermeden, temeer daar het ziekenhuiswezen zoals bekend aanzienlijke kos-
ten met zich brengt en aan toenemende behoeften moet voldoen, terwijl de finan-
ciële middelen die voor de gezondheidszorg beschikbaar zijn, ongeacht welke finan-
cieringswijze wordt toegepast, niet onbeperkt zijn. Toestemmingsvereisten zijn dus
niet telkens te verwerpen. Indien de verzekerden zich vrijelijk en onder alle omstan-
digheden tot ziekenhuizen konden wenden waarmee hun ziekenfonds geen over-
eenkomst heeft gesloten, of het nu een ziekenhuis in Nederland of een ziekenhuis
in een andere Lidstaat betreft, zouden alle inspanningen om met de planning in de
vorm van het overeenkomstenstelsel bij te dragen tot het garanderen van een ratio-
neel, stabiel, evenwichtig en toegankelijk aanbod van ziekenhuisbehandeling wor-
den gedwarsboomd (17).

In de zaak Müller-Fauré-Van Riet wordt daarom opnieuw een poging ondernomen
door verschillende Lidstaten, hierin gesteund door Advocaat-generaal Colomer, om
de invloed van de vrijheden te temperen (18). In het bijzonder wil men de theorie
zoals die werd toegepast in Smits/Peerbooms voor de niet-ambulante zorg nu ook
toepassen op andere domeinen. Er zou in een in natura systeem geen verschil kun-
nen worden gemaakt tussen een behandeling door een arts in zijn praktijk en ver-
zorging in een ziekenhuis. Indien een groot aantal verzekerden zou besluiten zich
voor behandeling door een arts naar andere Lidstaten te begeven, terwijl in eigen
land een voldoende aanbod van adequate, identieke of gelijkwaardige behandelin-
gen bestaat in het overeenkomstenstelsel, zou deze stroom van patiënten, evenals
voor de verzorging in het ziekenhuis het geval is, het beginsel zelf van het overeen-
komstenstelsel, de inspanningen van de ziekenfondsen tot planning en rationalise-
ring, het evenwicht in het aanbod van medische zorg en het beheer van de midde-
len op basis van de prioriteiten in gevaar brengen (19).
Het Hof neemt echter duidelijk afstand van zijn Advocaat-generaal door erop te wij-
zen (20) dat uit de aan het Hof voorgelegde stukken niet blijkt dat het schrappen
van de voorwaarde van voorafgaande toestemming voor ambulante zorgen zou lei-
den tot een dermate grote toename van het grensverkeer van patiënten dat daardoor
ondanks taalbarrières, geografische afstand, kosten voor verblijf in het buitenland en
gebrek aan informatie over de aard van de aldaar geboden zorg, het financiële even-
wicht van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel ernstig zou worden aangetast,
en dus het algehele niveau van de bescherming van de volksgezondheid zou worden
bedreigd, hetgeen een goede grond zou zijn voor een belemmering van het vrij ver-
keer van diensten.

(17) H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Jur. H.v.J. 2001, 5473.
(18) H.v.J. 13 mei 2003, nr. C-385/99 (Müller-Fauré), Jur. 2003, I-04509.
(19) Zie r.o. 60 van de conclusie van Advocaat-Generaal Colomer.
(20) H.v.J. 13 mei 2003, nr. C-385/99 (Müller-Fauré), Jur. 2003, I-04509, r.o. 95-96.
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Voorts wordt deze zorg over het algemeen verstrekt dicht bij de woonplaats van de
patiënt, in een culturele omgeving die hem bekend is en waarbinnen hij met de
behandelend arts een vertrouwensrelatie kan opbouwen. Afgezien van spoedgeval-
len komt grensverkeer van patiënten vooral voor in de grensregio’s of voor specifie-
ke klachten. Bovendien zijn de Nederlandse ziekenfondsen juist voor die regio’s en
voor zulke klachten geneigd een stelsel van overeenkomsten met buitenlandse art-
sen op te zetten, zoals uit de bij het Hof ingediende opmerkingen blijkt.

Wat de intramurale zorg betreft, bevestigt het Hof zijn eerdere stelling in de zaak
Smits/Peerbooms, dat toestemmingsvereisten niet verboden zijn.
Het Hof verkondigt hiermee, en zeker niet onverwacht, de stelling dat ingeval van
ambulante zorgen toestemmingsvereisten niet zouden mogen worden gesteld, en
dit ongeacht of we te maken hebben met een restitutiestelsel of een in natura stel-
sel. Er zijn daarenboven geen echte argumenten voorhanden die er zouden op wij-
zen dat dit ook niet zou gelden voor systemen met een nationale gezondheidsdienst.
Hierbij maakt het Hof duidelijk dat de bijzondere kenmerken van het Nederlandse
stelsel van ziektekostenverzekering zich niet verzet tegen het opheffen van de ver-
eiste van voorafgaande toestemming. Immers zo moeten Lidstaten die een in natura
stelsel of een nationale gezondheidsdienst in het leven hebben geroepen, reeds in
het kader van de toepassing van EG-Verordening nr. 1408/71 een regeling treffen
voor de vergoeding achteraf van in een andere dan de bevoegde Lidstaat verstrekte
behandelingen.
In de tweede plaats kan de verzekerde die zonder voorafgaande toestemming voor
behandeling naar een andere Lidstaat gaat dan de Lidstaat van vestiging van het zie-
kenfonds waar hij staat ingeschreven, slechts aanspraak maken op vergoeding van
de behandeling binnen de grenzen van de dekking die in de Lidstaat van inschrijving
door het stelsel van ziektekostenverzekering is gegarandeerd. Ook de voorwaarden
voor verlening van zorg, mits zij niet discriminerend zijn en geen belemmering van
het vrij verkeer van personen vormen, kunnen in geval van behandeling in een
andere dan de Lidstaat van inschrijving, een vergoeding in de weg staan. Dit geldt
met name voor het vereiste, eerst de huisarts te consulteren voordat men naar een
specialist gaat.
Dit impliceert dan ook dat het mogelijk is de vergoeding van de medische kosten te
weigeren van iemand die zomaar rechtstreeks naar een specialist in het buitenland
is gegaan, daar waar in zijn land van verzekering doorverwijzing door een huisarts
noodzakelijk is. Daarenboven bepaalt het Hof nog dat niets eraan in de weg staat dat
de bevoegde Lidstaat waar een in natura stelsel geldt, de hoogte van de vergoeding
bepaalt waarop patiënten die een behandeling in een andere Lidstaat hebben onder-
gaan, recht hebben, mits deze bedragen berusten op objectieve, niet-discriminerende
en transparante criteria.

Het Hof aanvaardt dus dat er redenen zijn die een beperking kunnen rechtvaardigen
op het vrij verkeer in het geval van ziekenhuiszorg. Of dit steeds zo optimaal is, is
een andere vraag. Zo waren bijvoorbeeld in de zaak Müller-Fauré-Van Riet de tan-
dartskosten van de heer Müller-Fauré (3806,36 EUR) duurder dan de ziekenhuisop-
name van Mevrouw Van Riet (2324,79 EUR). �2�
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Het is echter foutief te oordelen dat omwille van het feit dat rechtvaardigingsgron-
den mogelijk zijn, hierdoor onmiddellijk en automatisch elke beperking wettelijk is.
Rechtvaardigingsgronden zijn op zich immers niet voldoende. Telkens dient immers
– en het is de taak van de nationale rechter om dit na te gaan – de evenredigheids-
vereiste te worden vervuld (21). Het is dan ook te gemakkelijk om zomaar te pone-
ren dat elke intramurale zorg uitgesloten is. Dit dient telkens geval per geval te wor-
den beoordeeld, waarbij het feit dat slechts een beperkt aantal patiënten naar het
buitenland zou gaan, niet voldoende lijkt te zijn om een onbeperkte beperking van
het vrij verkeer toe te laten. Men kan zich trouwens terecht de vraag stellen of de
rechtvaardigingsgrond van een gezondheidsplannificatie in de toekomst nog gelding
zal hebben in een tijd waar de planningspolitiek van ziekenhuisinfrastructuur meer
en meer vervangen wordt door alternatieve financieringssystemen, vaak gebaseerd
op performantie in plaats van op capaciteit (22).

De rechtvaardigingsgronden die een lidstaat kan aanvoeren, moeten derhalve
gepaard gaan met een onderzoek van de geschiktheid en de evenredigheid van de
door die lidstaat genomen beperkende maatregel. 

Zo wees het Hof er heel recentelijk op dat noch het door de verwijzende rechter
aan het Hof overgelegde dossier noch de bij het Hof ingediende opmerkingen speci-
fieke gegevens bevatten ter onderbouwing van het argument dat de Duitse regeling
– die voor de vergoeding van de kosten voor het logies, de maaltijden, de reis, de
kuurbelasting en de opstelling van een medisch eindrapport, gemaakt voor een in
een andere lidstaat gevolgde thermale kuur, als voorwaarde stelt dat vooraf erken-
ning van het recht op bijstand wordt verkregen, welke slechts wordt verleend voor-
zover uit een attest van een arts van de openbare gezondheidsdienst of van de con-
trolerend arts blijkt dat de voorgenomen kuur absoluut noodzakelijk is wegens de
veel grotere kans op succes in die andere lidstaat – nodig zou zijn voor de instand-
houding van een voor de bescherming van de volksgezondheid essentiële verzor-
gingscapaciteit of medische deskundigheid. Met betrekking tot de rechtvaardiging
ontleend aan de noodzaak om het gevaar van een ernstige aantasting van het finan-
ciële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel te vermijden, zij opgemerkt dat
voor het Hof geen specifiek argument is aangevoerd tot staving van de stelling dat
het bepaalde daartoe noodzakelijk is. Er is dan ook sprake van een belemmering van
het vrij verkeer (23).

(21) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, p. 105.
(22) Zie in die zin ook W. Palm, Court of Justice strikes again. New judgements in Ducth cases Mül-

ler-Fauré and Van Riet, News from AIM June 2003, 11. 
(23) H.v.J., 18 maart 2004, zaak 8/02, (Leichtle), onuitgeg. en  H.v.J. 13 mei 2003, nr. C-385/99 (Mül-
ler-Fauré), Jur. 2003, I-04509.
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Gelet op dit onderscheid al naargelang de zorg werd verleend binnen of buiten het
ziekenhuis, is het natuurlijk van het allergrootste belang te weten wat onder zieken-
huiszorg dient te worden verstaan (24). Gaat het hier enkel om zorg verleend in een
ziekenhuis of om elke klinische faciliteit waar medische zorg wordt verleend? Vallen
rehabilitatiecentra of verplegingsinrichtingen hier ook onder? Argumenten in ver-
band met de hoge financiële kost zijn hierop immers minder van toepassing. Wat is
ziekenhuiszorg? Gaat het hier om elke zorg die verleend wordt in een ziekenhuis of
vallen zorgen die ook buiten het ziekenhuis kunnen worden verstrekt hierbuiten?
Ook het Hof van Justitie is zich hiervan bewust waar het bepaalt dat bepaalde
klinisch verstrekte zorg die ook door een arts in zijn praktijk of poliklinisch kan
worden gegeven, kan worden gelijkgesteld met extramurale zorg (25). Het is trou-
wens opmerkelijk dat in de zaak Müller-Fauré-Van Riet niemand zich bedenkingen
heeft gemaakt over het feit dat de in casu verleende zorg deels binnen en deels bui-
ten het ziekenhuis werd gegeven.

$# ��������	��	�	������
����
��������������	��������

Daar medische verstrekkingen terugbetaald worden volgens het tarief zoals bepaald
in de bevoegde staat, kon men natuurlijk verwachten dat verstrekkingen die niet
voorzien zijn onder het ziektestelsel in deze staat, niet voor terugbetaling in aanmer-
king zouden komen. Aan de andere kant echter, ziet men onmiddellijk in dat hier-
door het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg sterk zou worden
beperkt. Waarom zou men zich immers nog naar het buitenland begeven voor medi-
sche zorgen? Indien juist niet gedekte medische prestaties zouden kunnen worden
terugbetaald, zouden patiënten de mogelijkheid hebben om op zoek te gaan naar de
beste behandeling. Het Hof, hierbij de Advocaat-generaal volgend, is hierbij echter
zeer duidelijk (26). Zo heeft het Hof onder meer geoordeeld dat het in beginsel niet
onverenigbaar is met het gemeenschapsrecht wanneer een Lidstaat limitatieve lijs-
ten opstelt waardoor bepaalde geneesmiddelen van vergoeding worden uitgesloten,
teneinde tot de door hem gewenste beperking van de kosten te komen (27).
Dit beginsel moet eveneens gelden voor behandelingen door artsen en ziekenhui-
zen, wanneer moet worden bepaald welke van die behandelingen door het sociale-
zekerheidsstelsel van de betrokken Lidstaat zullen worden vergoed. Bijgevolg kan
een Lidstaat in beginsel niet op grond van het gemeenschapsrecht verplicht zijn de
lijst van medische verstrekkingen die door zijn stelsel van sociale bescherming wor-
den vergoed, uit te breiden en is het daarbij irrelevant of een medische behandeling
al dan niet door de ziektekostenregelingen van andere Lidstaten wordt gedekt. De
Lidstaat dient bij de uitoefening van die bevoegdheid echter wel het gemeenschaps-

(24) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, 106.
(25) H.v.J. 13 mei 2003, nr. C-385/99 (Müller-Fauré), Jur., 2003, I-04509, r.o. 75.
(26) H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Jur. H.v.J. 2001, 5473.
(27) H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Jur. H.v.J. 2001, 5473.
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recht te eerbiedigen. Zo blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de lijst van genees-
middelen die niet worden vergoed, moet worden vastgesteld met inachtneming van
artikel 30 EG-Verdrag (thans artikel 28 EG-Verdrag) en dat zulks slechts het geval zal
zijn indien de vaststelling van die lijst gebeurt volgens objectieve criteria, die geen
verband houden met de oorsprong van de producten.

Lidstaten zijn derhalve niet verplicht om medische prestaties terug te betalen indien
deze niet in hun nationale wetgeving zijn voorzien, daar ze vrij zijn om hun eigen
verstrekkingenpakket te bepalen. Het kan niet worden ontkend dat het vrij verkeer
van patiënten hierdoor sterk wordt belemmerd. Aan de andere kant echter is de
argumentatie van het Hof ook vrij beperkt. Kan men werkelijk stellen dat het vol-
staat te poneren dat nationale Lidstaten besloten hebben deze prestatie niet in hun
verstrekkingenpakket op te nemen? Volstaat het als rechtvaardigingsgrond dat Lid-
staten nu eenmaal de bevoegdheid hebben om hun verstrekkingenpakket te definië-
ren of dienen we naar andere argumenten te kijken? 
In de Duphar-zaak waar het Hof naar verwees, bepaalde het Hof dat het Gemeen-
schapsrecht niet afdoet aan de bevoegdheid van de Lidstaten om hun socialezeker-
heidsstelsels aan te passen en limitatieve lijsten op te stellen waardoor bepaalde pro-
ducten van vergoeding worden uitgesloten, doch niet zozeer omdat ze de bevoegd-
heid hiertoe hebben, maar wel met het oog op het financiële evenwicht van hun
stelsels van ziektekostenverzekering.
Lidstaten kunnen bepaalde medische goederen of diensten omwille van verschillen-
de redenen uitsluiten, waaronder financiële redenen, maar ook omwille van medi-
sche of medisch-ethische redenen. Er kunnen inderdaad gegronde financiële rede-
nen zijn om bepaalde dure geneesmiddelen niet terug te betalen. Maar zou het niet
mogelijk kunnen zijn dat een medisch goed of product gekocht in het buitenland of
een medische dienst verleend in het buitenland die niet voorkomen op de lijst van
terugbetaalbare prestaties in de bevoegde staat, doch goedkoper zijn dan een gelijk-
aardig product of dienst in eigen land, toch worden terugbetaald? Zo zien we vaak
dat gelijkaardige geneesmiddelen onder verschillende naam worden uitgebracht op
de markt van verschillende Lidstaten. Het lijkt toch wel eigenaardig dat indien nu
iemand een geneesmiddel koopt in het buitenland en om terugbetaling vraagt, dit
geweigerd wordt daar het niet voorkomt op de lijst van terugbetaalbare verstrekkin-
gen in de bevoegde staat, enkel omdat het anders genoemd is. Waarom is dan geen
terugbetaling mogelijk?

Het Hof heeft dus duidelijk gemaakt dat de Lidstaten bij het opstellen van de lijsten
het Europees Gemeenschapsrecht dienen te eerbiedigen, waarbij deze lijsten op
basis van objectieve criteria dienen te worden opgesteld, waarbij niet kan worden
verwezen naar de oorsprong van het goed.
Derhalve, wil een stelsel van voorafgaande administratieve toestemming dus gerecht-
vaardigd zijn, ook al wijkt het af van een dergelijke fundamentele vrijheid, dan moet
het hoe dan ook zijn gebaseerd op objectieve criteria, die niet-discriminerend en
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vooraf kenbaar zijn, opdat een grens wordt gesteld aan de uitoefening van de beoor-
delingsvrijheid van de nationale autoriteiten en willekeur wordt voorkomen (28).
Een dergelijk stelsel van voorafgaande administratieve toestemming moet bovendien
berusten op gemakkelijk toegankelijke procedureregels, die de betrokkenen waar-
borgen dat hun aanvraag binnen een redelijke termijn objectief en onpartijdig zal
worden behandeld, terwijl eventuele weigeringen bovendien in het kader van een
beroep in rechte moeten kunnen worden betwist.

Wat de Nederlandse ziektekostenregeling van de ZFW betreft, berust deze geenszins
op een vooraf door de nationale autoriteiten vastgestelde lijst van verstrekkingen
waarvan de vergoeding gewaarborgd is. De Nederlandse wetgever heeft een algeme-
ne regel uitgevaardigd volgens dewelke medische behandelingen worden vergoed
voor zover zij overeenkomen met hetgeen in de kring der beroepsgenoten gebruike-
lijk is. Hij heeft het dus aan de ziekenfondsen overgelaten om, in voorkomend geval
onder toezicht van de Ziekenfondsraad (actueel: College voor zorgverzekeringen)
en de rechter, te bepalen welke behandelingen daadwerkelijk aan die voorwaarde
voldoen. In casu volgt zowel uit de voor de verwijzende rechter uiteengezette stand-
punten, als uit de bij het Hof ingediende opmerkingen, dat de uitdrukking “in de
kring der beroepsgenoten” gebruikelijk voor meerdere uitleggingen vatbaar is,
onder meer naar gelang ervan wordt uitgegaan dat alleen rekening moet worden
gehouden met hetgeen in Nederlandse medische kringen gebruikelijk is, de oplos-
sing waaraan, gezien de verwijzingsbeschikking, de nationale rechtspraak de voor-
keur lijkt te geven, dan wel het standpunt wordt gehuldigd dat juist rekening moet
worden gehouden met hetgeen gebruikelijk is gezien de stand van de internationale
medische wetenschap en de op internationaal niveau algemeen aanvaarde medische
norm.
De Nederlandse regering heeft in dit verband uiteengezet dat wanneer een bepaalde
behandeling een vakmatig juiste behandeling is waarvoor een deugdelijke weten-
schappelijke basis bestaat, zij wordt aangemerkt als verstrekking in de zin van de
ZFW, zodat de toepassing van het gebruikelijkheidscriterium niet tot gevolg behoeft
te hebben dat uitsluitend de zorg zoals deze in Nederland gebruikelijk en beschik-
baar is, voor vergoeding in aanmerking komt. Dienaangaande moet worden opge-
merkt dat alleen de uitlegging waarbij wordt uitgegaan van hetgeen door de interna-
tionale medische wetenschap voldoende is beproefd en deugdelijk is bevonden, aan
de vereisten van objectieve criteria voldoen.
Indien alleen rekening werd gehouden met de behandelingen die op nationaal
grondgebied gewoonlijk worden toegepast en het wetenschappelijk inzicht van de
nationale medische kringen, om te bepalen wat al dan niet gebruikelijk is, zouden
die waarborgen niet worden geboden en zou juist het risico bestaan dat de Neder-
landse zorgverleners in feite worden bevoordeeld.
Wordt de voorwaarde van de gebruikelijkheid van een behandeling daarentegen zo
opgevat dat, wanneer een behandeling door de internationale medische weten-
schap voldoende is beproefd en deugdelijk is bevonden, de krachtens de ZFW 

(28) H.v.J. 7 februari 1984, nr. C-238/82 (Duphar), Jur. H.v.J. 1984, 523, punt 17.
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gevraagde toestemming niet uit dien hoofde kan worden geweigerd, dan moet een
dergelijke voorwaarde, die objectief is en zonder onderscheid voor binnen- en bui-
tenlandse behandelingen geldt, worden geacht te kunnen worden gerechtvaardigd
door de noodzaak om op nationaal grondgebied een toereikend, evenwichtig en
permanent aanbod van ziekenhuisbehandeling in stand te houden en het financiële
evenwicht van het stelsel van ziektekostenverzekering te waarborgen, zodat de
beperking op het vrij verrichten van diensten door ziekenhuizen in andere Lidsta-
ten, die uit de toepassing van die voorwaarde kan voortvloeien, niet in strijd is met
artikel 59 EG-Verdrag.
In dit verband moet nog worden gepreciseerd dat, wanneer een Lidstaat als voor-
waarde voor vergoeding door zijn socialezekerheidsstelsel het criterium hanteert
dat de behandelingen door artsen of ziekenhuizen voldoende beproefd en deugde-
lijk moeten zijn, de nationale autoriteiten die zich voor de beslissing over die toe-
stemming moeten uitspreken over de vraag of een ziekenhuisbehandeling in een
andere Lidstaat aan dat criterium voldoet, alle beschikbare relevante gegevens in
aanmerking moeten nemen, waaronder met name de literatuur en de bestaande
wetenschappelijke onderzoeken, gezaghebbende meningen van specialisten en de
vraag of de betrokken behandeling al dan niet wordt gedekt door het stelsel van
ziektekostenverzekering van de Lidstaat waarin de behandeling plaatsvindt (29).
De voorwaarde dat de behandeling gebruikelijk is binnen de kring van beroepsgeno-
ten dient derhalve zo te worden verstaan dat deze behandeling voldoende beproefd
is op internationaal niveau. Alhoewel het dus aan de Lidstaten is om te bepalen
welke diensten en goederen ze willen terugbetalen, is het nieuwe element in de
rechtspraak van het Hof dat om te bepalen welke verstrekkingen in aanmerking die-
nen te worden genomen, dit niet alleen meer vanuit nationaal oogpunt kan worden
beoordeeld, maar tevens vanuit internationaal oogpunt: is het voldoende op interna-
tionaal niveau beproefd en deugdelijk bevonden?
Indien een Lidstaat de terugbetaling van een bepaalde behandeling voor een ziekte
erkent, dient deze staat, geconfronteerd met de vraag of ook andere methoden van
behandeling dienen te worden terugbetaald voor deze ziekte, in overweging te
nemen of deze methode ook internationaal getest en erkend is. Dit is dus niet het-
zelfde als te poneren dat een bepaalde ziekte nu dient te worden terugbetaald.

Het Hof introduceert hiermee een internationale standaard van wat dient te worden
verstaan onder “medisch gebruikelijk”. Dit is alvast een eerste stap op weg naar
zogenaamde Europese standaarden inzake gezondheidszorg en een uitnodiging tot
het toepassen van de methode van open coördinatie. Daarenboven is dit criterium
van wat internationaal erkend is, een dynamisch begrip. Wat het vandaag niet is,
kan het morgen worden. Een constante uitwisseling van informatie is dan ook meer
dan wenselijk.

(29) Zie H.v.J. 23 februari 1995, nrs. C-358/93 en C-416/93 (Bordessa e.a.), Jur. H.v.J. 1995, 361, r.o.
25; H.v.J. 14 december 1995, nrs. C-163/94, C-165/94 en C-250/94 (Sanz de Lera e.a.), Jur. H.v.J.

1995, 4821, r.o. 23-28 en H.v.J. 20 februari 2001, nr. C-205/99 (Analir e.a.), Jur. H.v.J. 2001, 1271,
r.o. 37.
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Het is duidelijk dat het principe van voorafgaandelijke toestemming voor prestaties
in het buitenland waarvoor in eigen land wachtlijsten bestaan, het principe van het
vrij verkeer sterk kan beperken. Daarom zou een beperking enkel kunnen gelden
indien er rechtvaardigingsgronden voor bestaan. Het is dan ook aan de Lidstaten om
te bepalen of beperkingen nodig zijn om het financiële evenwicht te bewaren of
een evenwichtige en voor eenieder toegankelijke verzorging te waarborgen.

In de zaak Geraets-Smits en Peerbooms, (30) bepaalde het Hof dat de voorwaarde
dat de behandeling noodzakelijk moet zijn, kan worden gerechtvaardigd uit hoofde
van artikel 59 (thans artikel 49) EG-Verdrag voor zover zij aldus wordt uitgelegd, dat
de toestemming om in een andere Lidstaat een behandeling te ondergaan uit dien
hoofde alleen mag worden geweigerd, wanneer bij een instelling waarmee het zie-
kenfonds van de verzekerde een overeenkomst heeft gesloten, tijdig een identieke
of voor de patiënt even doeltreffende behandeling kan worden verkregen.
Teneinde te bepalen of bij een instelling waarmee het ziekenfonds van de verzeker-
de een overeenkomst heeft gesloten, tijdig een voor de patiënt even doeltreffende
behandeling kan worden verkregen, moeten de nationale autoriteiten rekening hou-
den met alle omstandigheden van ieder concreet geval, door niet alleen de gezond-
heidstoestand van de patiënt op het moment waarop de toestemming wordt
gevraagd, maar ook diens antecedenten naar behoren in aanmerking te nemen. Een
dergelijke voorwaarde kan het mogelijk maken in de ziekenhuizen op nationaal
grondgebied een toereikend, evenwichtig en permanent aanbod van kwaliteitszorg
in stand te houden en het financiële evenwicht van het stelsel van ziektekostenver-
zekering te waarborgen.
Indien een groot aantal verzekerden zou besluiten zich in andere Lidstaten te laten
behandelen, hoewel de ziekenhuizen waarmee de ziekenfondsen waarbij zij zijn
ingeschreven een overeenkomst hebben gesloten adequate identieke of gelijkwaar-
dige behandelingen bieden, zou die stroom van patiënten niet alleen onzekerheid
scheppen rond het beginsel zelf van het overeenkomstenstelsel, maar daardoor ook
rond alle inspanningen tot planning en rationalisering die in deze vitale sector wor-
den gedaan ter vermijding van overcapaciteiten van ziekenhuizen, verstoringen van
het evenwicht in het aanbod van ziekenhuiszorg, verspilling en achteruitgang,
zowel op logistiek als op financieel vlak.
Daarentegen is het, wanneer is komen vast te staan dat door het nationale stelsel
van ziektekostenverzekering gedekte zorg niet door een gecontracteerde instelling
kan worden verleend, ontoelaatbaar dat voorrang wordt verleend aan binnenlandse
ziekenhuizen waarmee het ziekenfonds van de verzekerde geen overeenkomst heeft
gesloten, ten nadele van ziekenhuizen in andere Lidstaten. Aangezien dergelijke
behandelingen immers per definitie buiten het kader van de door de ZFW gewilde
planning worden verleend, zou die voorrang verder gaan dan noodzakelijk is uit
hoofde van de genoemde dwingende redenen.

(30) H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Jur. H.v.J. 2001, 5473.
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Beperkingen zijn daarom toegestaan daar anders financiële problemen of oneven-
wichten in de medische of ziekenhuisdiensten zouden bestaan. Wachtlijsten kunnen
dus bestaan, maar opnieuw dient het principe van de evenredigheid te worden
gerespecteerd.

Het Hof gebruikt hier een kwantitatief argument door te verwijzen naar een stroom
van patiënten, verspilling en achteruitgang, zowel op logistiek als op financieel vlak.
Zulk een criterium vraagt meer duidelijkheid, maar strikte voorwaarden dienen hier-
voor te worden gebruikt. Tot op heden heeft immers geen stroom van patiënten
plaatsgevonden. Is het immers niet zo dat juist het feit dat patiënten naar het buiten-
land gaan om wachtlijsten te vermijden, deze laatste zullen verminderen zodat de
toegang tot de medische zorg verbetert? Dit kan natuurlijk verschillend zijn indien
een groot aantal mensen zich naar het buitenland zou begeven, zodat ondercapaci-
teit zou veranderen in overcapaciteit met alle gevolgen van dien.
In de zaak Kohll bepaalde het Hof dat de toestemmingsvereiste immers “noodzake-
lijk” dient te zijn om evenwichtig ... en “onmisbaar” te zijn voor de instandhouding
van een essentiële verzorgingsmogelijkheid. Het heeft er alle schijn van dat men
slechts een beperkte minimale zorg eventueel van toestemming afhankelijk kan stel-
len. Beperkingen zouden wel eens contraproductief kunnen zijn en soms zijn ze
niet proportioneel in gevallen waar zorg niet langer ter beschikking zou zijn. In die
zin is er sprake van een grens onder dewelke bescherming geen zin meer heeft (31).

Wat dient men te verstaan onder “tijdig”? Dit werd duidelijk in de zaak Müller-Fauré
waar mevrouw Van Riet bijvoorbeeld in Nederland minstens 8 maanden op een ope-
ratie diende te wachten, daar waar ze reeds na 5 weken in België was geopereerd.
Het is echter niet aan het Hof van Justitie om dit te beoordelen. Dit kan enkel de
nationale rechter. Wel maakt het Hof duidelijk dat een weigering van voorafgaande
toestemming die echter niet is ingegeven door vrees voor verspilling of achteruit-
gang ten gevolge van overcapaciteit van ziekenhuizen, maar uitsluitend door het feit
dat er op het nationale grondgebied wachtlijsten bestaan voor de behandeling in
een ziekenhuis, zonder dat rekening wordt gehouden met de concrete omstandighe-
den die de medische toestand van de patiënt kenmerken, geen gerechtvaardigde
belemmering van het vrij verkeer van diensten kan zijn (32).
Uit de voor het Hof aangevoerde argumenten blijkt immers niet dat een dergelijke
wachttijd, los van zuiver economische overwegingen die op zich geen belemmering
van het grondbeginsel van het vrij verkeer van diensten kunnen rechtvaardigen,
noodzakelijk is om de bescherming van de volksgezondheid te garanderen. Een te
lange of abnormale wachttijd zou integendeel de toegang tot een evenwichtig aan-
bod van intramurale kwaliteitszorg juist beperken.

(31) Y. Jorens, De betekenis van de arresten Decker en Kohll in een Sociaal Europa/ L’importance
des Arrêts Decker et Kohll dans une Europe Sociale in Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de

Euregios: uitdaging of bedreiging/ Soins de Santé transfrontaliers dans les Eurégios: un Défi ou

une Menace, Europees Seminarie/ Séminaire Européen, Verslagboek/ Procès-Verbal, Alden Biesen,
1999, 21; du Pre, “Het EG-Verdrag door een ziekenfondsbrilletje”, SMA 1998, p. 370.
(32) H.v.J. 13 mei 2003, nr. C-385/99 (Müller-Fauré), Jur. 2003, I-04509, r.o. 92.
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Of deze wachttijd te lang is of abnormaal dient dus door de nationale rechter te wor-
den nagegaan. Het gaat immers om een beslissing die geval per geval dient te wor-
den genomen. Hierbij moeten de nationale autoriteiten wel rekening houden met
alle omstandigheden van het concrete geval, door niet alleen de gezondheidstoe-
stand van de patiënt op het moment waarop de toestemming wordt gevraagd en
eventueel de mate van pijn of de aard van de handicap van de patiënt, waardoor het
bijvoorbeeld onmogelijk of bijzonder moeilijk is beroepswerkzaamheden te verrich-
ten, maar ook diens antecedenten naar behoren in aanmerking te nemen (33).
Bedoeling is dus zowel te vermijden dat de gezondheidstoestand van betrokkene
verslechtert, maar tevens dat pijn vermeden kan worden en dat symptomen draag-
lijk worden. Dit zal niet alleen afhangen van de nationale situatie maar ook van de
ziekte zelf. Ziekten die het leven in gevaar brengen zullen natuurlijk aanleiding
geven tot een kortere wachttijd dan bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe heup
(34).
Dat het Hof hierbij verwijst naar de invloed op de mogelijkheid beroepswerkzaam-
heden te verrichten, is in zekere mate opmerkelijk, daar het Hof hiermee blijkbaar
te kennen geeft dat niet enkel medische elementen maar ook economische elemen-
ten in aanmerking dienen te worden genomen.

Wat het stelsel van voorafgaande toestemming betreft, dient opgemerkt dat dit met
name moet berusten op gemakkelijk toegankelijke procedureregels, die de betrok-
kenen waarborgen dat hun aanvraag binnen een redelijke termijn objectief en
onpartijdig zal worden behandeld, terwijl eventuele weigeringen bovendien in het
kader van een beroep in rechte moeten kunnen worden betwist. Hieruit volgt met
name dat de weigeringen van toestemming of de adviezen waarop deze weigerin-
gen eventueel zijn gebaseerd, moeten verwijzen naar de specifieke bepalingen waar-
op zij berusten, en in dat opzicht behoorlijk gemotiveerd moeten zijn. Voorts moe-
ten de rechterlijke instanties die het beroep tegen deze weigeringsbeslissingen
behandelen, zo zij dit voor de controle waarmee zij zijn belast noodzakelijk achten,
een beroep kunnen doen op onafhankelijke deskundigen die alle waarborgen van
objectiviteit en onpartijdigheid bieden (35).

&# 	�����	��������	����	�������
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Sinds de arresten Kohll en Decker bestaat er dus een tweede methode van grens-
overschrijdende gezondheidszorg. De coördinatieregels stellen volgens het Hof dus
geen exhaustieve lijst in van de wijzen waarop iemand aanspraak heeft op medische
verstrekkingen in het buitenland. EG-Verordening nr. 1408/71 kan worden geïnter-
preteerd als één manier op basis waarvan medische zorgen in het buitenland kun-
nen worden bekomen.

(33) Zie ook H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-56/01 (Inizan), onuitgeg.
(34) Zie hierover y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R.
Baeten (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, p. 110.
(35) H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-56/01 (Inizan), onuitgeg., H.v.J., 13 mei 2003, zaak C-385/99,
(Müller-Fauré), Jur. 2003, I-04509 en H.v.J. 12 juli 2001, nr. C-157/99 (Geeraerts-Smits en
Peerebooms), Jur. H.v.J. 2001.
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Het is juist omdat de nationale regelen door de nationale rechtbanken zo werden
geïnterpreteerd dat alle andere methoden om aanspraak te kunnen hebben op goe-
deren en diensten uitgesloten waren, dat men diende te reageren. Er bestaan dus nu
twee methoden van grensoverschrijdende gezondheidszorg (36). Onmiddellijk stelt
zich dan ook de vraag welke methode primeert?
In de rechtsleer werden sommige wijzigingen voorgesteld om EG-Verordening nr.
1408/71 radicaal te wijzigen. De meest radicale wijziging werd voorgesteld door
professor Eichenhofer die de beste alternatieven onder beide systemen combineert:
terugbetaling volgens de tarieven van het land waar de zorg werd verleend en in het
buitenland het recht op alle medische verstrekkingen die men kan bekomen in de
bevoegde staat (37). Daarom wil hij artikel 22 EG-Verordening nr. 1408/71 op zulke
wijze veranderen dat eenieder in elke Lidstaat waarnaar hij zich begeeft, recht heeft
op de medische zorgen die hij kan verkrijgen in de bevoegde staat en terugbetaling
zal verkrijgen volgens de tarieven van het land waar de zorgen werden verleend.
Deze oplossing lijkt echter een miskenning in te houden van de politieke realiteit.
Zoals het Hof bepaalde, kunnen de Lidstaten zelf hun socialezekerheidssysteem
structureren en kunnen financiële bezorgdheden ertoe leiden dat de terugbetaling
van verstrekkingen in het buitenland beperkt wordt. Het spreekt vanzelf dat indien
de Lidstaten alle zorg dienen terug te betalen die in het buitenland verleend werd,
ze hierdoor in financiële problemen kunnen geraken en overbelast kunnen worden.
Zeker voor de nieuwe Lidstaten zou dit grote problemen kunnen opleveren.

Laat ons daarenboven niet vergeten dat, zoals reeds werd geponeerd, twee syste-
men naast elkaar blijven bestaan die niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar
staan en dat er dan ook geen nood bestaat om de Verordening op een fundamentele
wijze te veranderen (38). De arresten van het Hof zijn trouwens gebaseerd op de
principes van de fundamentele vrijheden en de vrije markt. Daarom verdient het
ons inziens de voorkeur dat de criteria voor grensoverschrijdende gezondheidszorg

(36) Voor een overzicht van de voordelen en nadelen van deze beide systemen, zie ook Jorens, Y.
Europa en het recht op gezondheidszorg: een vrij verkeer van patiënten? In Actuele problemen

socialezekerheidsrecht, Janvier, R., Van Regenmortel, A. en Vervliet, V. (ed.), Brugge, die Keure,
2003, pp. 583-588.
(37) E. Eichenhofer, Der Europäische koordinierende Krankenversicherungsrecht nach den EuGH-

Urteilen Kohll und Decker, VSSR 1999, pp. 117-122.
(38) Uitzondering gemaakt voor art. 19 EG-Verordening nr. 574/72. Art. 19 EG-Verordening nr.
574/72 bepaalt dat voor grensarbeiders of hun gezinsleden, genees- en verbandmiddelen, brillen,
kunstmiddelen van kleine omvang, laboratoriumanalyses en –proeven slechts kunnen worden afge-
geven of verricht op het grondgebied van de Lidstaat waar zij worden voorgeschreven, overeenkom-
stig het bepaalde in de wettelijke regeling van deze Lidstaat. Deze bepaling lijkt in bepaald opzicht
opmerkelijk daar een grensarbeider dus wel het recht heeft zich in beide landen te laten verzorgen,
maar blijkbaar in principe – art. 19 EG-Verordening nr. 574/72 voorziet dat tussen de beide staten
een afwijkende overeenkomst kan worden gesloten, deze bestaat echter niet tussen België en Neder-
land – niet de mogelijkheid heeft om naar de dokter in zijn woonplaats te gaan en de door deze dok-
ter voorgeschreven geneesmiddelen aan te kopen in het land waar hij verzekerd is. Grensarbeiders
hebben nu het recht te bepalen aan welke zijde van de grens zij medische goederen willen aanko-
pen. Beperkingen hierop zijn niet aanvaardbaar volgens de rechtspraak van het Hof.
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zouden worden uiteengezet in een mededeling of een richtlijn (39). Het kan immers
nooit worden uitgesloten, zelfs indien onder de Verordening wijzigingen zouden
zijn aangebracht om rekening te houden met de rechtspraak van het Hof, dat het
Hof in latere rechtspraak nog grotere rechten zou toekennen. De bepalingen van de
Verordeningen vormen dan ook geen gesloten boek. De Verordening vormt dus niet
meer de enige exclusieve wijze van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Dit
dient men zeker aan te halen en duidelijk te maken.
Daar het van het allergrootste belang is dat personen geïnformeerd worden over
hun rechten, zou bijvoorbeeld een verklarende wijziging kunnen worden aange-
bracht die erop wijst dat de Verordening van toepassing is, niettegenstaande de
rechten die men heeft onder het vrij verkeer van goederen en diensten. Enige ver-
duidelijking is wenselijk, wat niet hetzelfde is als een fundamentele wijziging. Het
zou zeker kunnen worden gesteld dat de toestemming verleend door de bevoegde
staat dient te worden verleend op basis van objectieve, non-discriminerende criteria
die bekend zijn op voorhand, daar het immers aan de Lidstaten toebehoort om te
bepalen welke criteria dienen te worden gehanteerd, duidelijke criteria kunnen niet
in de Verordening worden opgenomen. Het zou echter te ver gaan om de hele toe-
stemmingsprocedure af te schaffen, daar het immers nog steeds voordelig kan zijn
voor betrokkene om voorafgaandelijk toestemming te bekomen.

In de nieuwe EG-Verordening nr. 1408/7 (40), heeft men alvast de bepalingen op
een aantal punten aangepast aan de rechtspraak van het Hof en tracht men duidelijk
te maken onder welke omstandigheden goedkeuring vooraf vereist is. Of dit volle-
dig met succes is gegaan, is een andere vraag. Er wordt dus niet langer gesteld dat
men bij tijdelijk verblijf enkel recht heeft op onmiddellijk noodzakelijke verstrekkin-
gen. Nu heeft men recht op die verstrekkingen in natura die tijdens het verblijf op
het grondgebied van een andere Lidstaat medisch gezien noodzakelijk worden, met
inachtneming van de aard van de prestaties en de duur van het verblijf.
Tevens wordt er een bepaling toegevoegd waarin wordt bepaald dat, om praktische
redenen voor de verlening van bepaalde verstrekkingen tijdens een verblijf in een
andere Lidstaat, van tevoren een overeenkomst tussen de betreffende persoon en de
zorgverlenende instelling wordt gesloten. De Administratieve Commissie maakt een
lijst op van deze verstrekkingen.
Of hiermee alle problemen zijn opgelost, is toch wel echt de vraag. Waar ligt het
verschil tussen medische zorgen die noodzakelijk zijn en personen die zich met het
doel van een medische behandeling naar het buitenland begeven? Het mag worden
verwacht dat dit in de praktijk heel moeilijk zal zijn om te beoordelen. We zien niet
goed in hoe geneesheren altijd zullen kunnen oordelen of er sprake is van een
bewust naar het buitenland gaan voor medische zorgen. Integendeel, de nieuwe
bepalingen van de verordening lijken ons aanleiding te zullen geven tot heel wat
problemen.

(39) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, pp. 116-117.
(40) Artikel 16-18 nieuwe Verordening nr. 1408/71, EG-Verordening 883/2004 van 29 april 2004,
PB.L. nr. 166 van 30 april 2004.
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Wel dient een verzekerde die zich naar een andere Lidstaat begeeft om tijdens het
verblijf verstrekkingen in natura te ontvangen, de bevoegde instelling om goedkeu-
ring te verzoeken. De verzekerde die van het bevoegde orgaan toestemming heeft
gekregen om zich naar het grondgebied van een andere Lidstaat te begeven om daar
een voor zijn gezondheidstoestand passende behandeling te ondergaan, heeft recht
op verstrekkingen die voor rekening van het bevoegde orgaan worden verleend
door het orgaan van de verblijfplaats, volgens de door dit orgaan toegepaste wetge-
ving, alsof hij krachtens die wetgeving verzekerd was.
Teneinde in overeenstemming te zijn met de recente rechtspraak van het Hof mag
de toestemming niet worden geweigerd wanneer de desbetreffende behandeling
behoort tot de prestaties waarin de wetgeving, in de Lidstaat waar de betrokkene
woont, voorziet en waar bedoelde behandeling hem, gelet op zijn gezondheidstoe-
stand van dat moment en het te verwachten ziekteverloop, niet kan worden gege-
ven binnen een medisch verantwoorde termijn. Door te verwijzen naar het verloop
van de ziekte in het verleden en het verwachte ziekteverloop, wordt het kader
geschetst waarbinnen deze toestemming dient te worden verleend.
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Daar het Europees Gemeenschapsrecht verplicht van toepassing is binnen de Euro-
pese Gemeenschap, kunnen de verschillende nationale wijzen waarop in de gezond-
heidsstelsels de relatie tussen zorgenverstrekkers en de verzekerden georganiseerd
is, de toepassing van de fundamentele vrijheden niet uitsluiten. Alhoewel het aan de
Lidstaten is om hun socialezekerheidssysteem te organiseren, zullen niet alleen resti-
tutiesystemen maar ook systemen met een in natura stelsel of met een nationale
gezondheidsdienst meer en meer rekening dienen te houden met de rechtspraak
van het Hof en de invloed van de fundamentele vrijheden. In de eerste plaats zullen
de systemen zich dienen aan te passen aan het principe van de passieve vrijheid van
diensten voor patiënten en verzekerden, zoals voorzien in het EG-recht.
Ook ziekenfondsen in landen met een in natura stelsel mogen dus niet uit het oog
verliezen dat zij verstrekkingen verleend in het buitenland zullen moeten financieren.
Ten onrechte door deze ziekenfondsen geweigerde verstrekkingen in het buiten-
land zullen als gevolg hebben dat de verzekerde een aanspraak heeft op een restitu-
tie van de kosten. Hiermee is niet gezegd dat het Europees Gemeenschapsrecht de
Lidstaten met een in natura stelsel of een nationale gezondheidsdienst nu dwingt dit
om te vormen in een restitutiestelsel. De Lidstaten blijven immers bevoegd hun
eigen socialezekerheidsstelsel uit te bouwen.
Zo ver gaat het Europees Gemeenschapsrecht niet. Het is echter helemaal iets
anders te zeggen dat indien er geen terugbetaling voorzien is in eigen land, er ook
geen terugbetaling kan zijn buiten de grenzen van deze staat. Dit argument is fou-
tief. Veeleer kan worden gedacht aan een combinatie waarbij een restitutiesysteem
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wordt voorzien voor de verstrekkingen verleend in het buitenland (41). Dit lijkt in
het bijzonder mogelijk te zijn indien het principe van de terugbetaling van medische
kosten reeds in bepaalde gevallen voorkomt in zulke stelsels (en men dit dus als het
ware enkel maar heeft uit te breiden tot verstrekkingen in het buitenland) en het
daarenboven mogelijk is – al is dit dan maar op het einde van het jaar bij de afre-
kening tussen zorgverstrekker en verzekeringsinstelling – de kostprijs van elke
verstrekking te berekenen (42).
Volgens het Hof van Justitie kunnen de praktische problemen of moeilijkheden
waartoe dit aanleiding kan geven immers geen reden zijn om het Europees
Gemeenschapsrecht niet toe te passen. Het argument dat de zorgenverstrekkers in
de bevoegde staat onderworpen zijn aan wettelijke regelingen die de kwaliteit van
deze diensten alsook hun financierbaarheid dienen te waarborgen, is immers vol-
gens het Hof geen grond om de terugbetaling van prestaties aan verstrekkers in het
buitenland te beperken.

Alhoewel er geen nood bestaat om de nationale gezondheidssystemen te wijzi-
gen, kan het natuurlijk niet worden ontkend dat er druk zal ontstaan op deze syste-
men. De rechtspraak van het Hof heeft immers aangetoond dat een patiënt het recht
heeft om een geneesheer te kiezen wanneer hij zich naar het buitenland begeeft,
doch dat hij dit recht niet heeft wanneer hij in zijn staat blijft. Dit is het boeiende
probleem van de zogenaamde omgekeerde discriminatie en in het bijzonder de
vraag in hoeverre nationale beperkende maatregelen inzake gezondheidszorg nog
verder houdbaar zijn in het licht van deze rechtspraak. Dit is op zich niet in strijd
met het Europees Gemeenschapsrecht, daar dit laatste niet van toepassing is op
puur interne situaties.
Het is echter wel duidelijk dat deze nationale hindernissen meer en meer onder
druk zullen komen. In het verleden wezen we er reeds op dat de arresten Kohll en
Decker wel eens werden vergeleken met het beroemde arrest Bosman over de voet-
baltransfers. Volgens het Hof was het verboden een transfersom te eisen bij een
overgang tussen een Belgische club uit Luik en een Franse club uit Duinkerken.
Daar het Europees Gemeenschapsrecht enkel van toepassing is op internationale
situaties zouden transfersommen tussen nationale clubs nog mogelijk zijn. We
weten echter allemaal dat ondertussen deze transfersomregeling ook  van toepas-
sing is bij een transfer tussen Ajax en PSV. Gaan we voor de gezondheidszorg dezelf-
de weg inslaan?

(41) Y. Jorens, Die Bedeutung der Urteile Decker und Kohll für die grenzüberschreitende Gesundheits-
fürsorge in Y. Jorens en B. Schulte (eds.), Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheids-

leistungen im Gemeinsamen Mark, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, p. 109.
(42) Y. Jorens, De betekenis van de arresten Decker en Kohll in een Sociaal Europa/ L’importance
des Arrêts Decker et Kohll dans une Europe Sociale in Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de

Euregios: uitdaging of bedreiging/ Soins de Santé transfrontaliers dans les Eurégios: un Défi ou

une Menace, Europees Seminarie/ Séminaire Européen, Verslagboek/ Procès-Verbal, Alden Biesen,
1999, p. 25.

�3�

JORENS-NED.qxd  11/08/04  12:38  Pagina 395



������� !�"��� #�$! �%%# �%��&�� '�(�# ����)�*
�!#�+��!�# *,,-

Lidstaten dienen niet alleen rekening te houden met het passieve recht op vrij ver-
keer maar ook hun systemen open te stellen voor buitenlandse zorgenverstrekkers.
Alhoewel Lidstaten hun bevoegdheid behouden om het socialezekerheidsstelsel te
organiseren en de dekking van medische goederen of diensten afhankelijk mogen
stellen van bepaalde voorwaarden, dienen de criteria die ze hierbij hanteren objec-
tief en niet-discriminerend te zijn, waarbij niet mag worden verwezen naar de plaats
van vestiging van de zorgenverstrekker. Dit heeft tevens zijn gevolgen voor het aan-
tal verstrekkers en medische producten opgenomen in het socialezekerheidssys-
teem. Ook in natura stelsels of stelsels met een nationale gezondheidsdienst zullen
immers buitenlandse zorgenverleners moeten aanvaarden.
Het valt trouwens te verwachten dat dit in toenemende mate zal plaatsvinden. De
rechtspraak van het Hof van Justitie heeft ons immers geleerd dat landen die niet in
staat zijn om binnen een redelijke termijn zorgen te verstrekken, verplicht worden
om de zorgen terug te betalen van patiënten die deze zorgen in een ander land zijn
gaan zoeken. Deze stelsels zullen nu vaak geneigd zijn om de buitenlandse voorzie-
ning als het ware in het eigen aanbod op te nemen door rechtstreeks overeenkom-
sten af te sluiten met voorzieningen in het buitenland. Dit heeft alvast als voordeel
dat er meer controle kan worden gehouden op de kostprijs, de inhoud van de vers-
trekking en de kwaliteit. Zo probeert men ook te vermijden dat wachtlijstpatiënten
op eigen houtje in het buitenland hulp zouden gaan zoeken (43).
Het Europees Gemeenschapsrecht brengt met zich mee dat elke discriminatie,
direct of indirect, tegen zorgverstrekkers op basis van nationaliteit of plaats van ves-
tiging verboden is. Dit heeft dan ook tot gevolg dat een Lidstaat bij het bepalen met
wie het een overeenkomst zal afsluiten, niet mag discrimineren ten aanzien van
zorgverleners van andere Lidstaten en dat de criteria die worden gehanteerd bij het
evalueren van aanvragen voor het afsluiten van contracten met de socialezekerheids-
instellingen op een objectieve wijze dienen te gebeuren, waarbij niet mag worden
gediscrimineerd ten aanzien van buitenlandse zorgverstrekkers. Het moet dan ook
zo gemakkelijk zijn voor een buitenlandse zorgverstrekker om een contract te kun-
nen afsluiten als het is voor zorgverstrekkers uit eigen land. Er bestaat dan ook een
grotere nood om overeenkomsten af te sluiten met buitenlandse zorgverstrekkers.
Nationaliteit of plaats van vestiging kan een buitenlandse zorgverstrekker niet
belemmeren een overeenkomst af te sluiten met een ziekteverzekeringsinstelling in
een andere Lidstaat. Dit kan alleen worden voorkomen indien gerechtvaardigde,
objectieve en evenredige criteria van toepassing zijn.

Het kan zeker worden verwacht dat dit in grensregio’s zal gebeuren. Juist in deze
grensstreken zien we verschillende modellen waarbij overeenkomsten werden afge-
sloten tussen ziekenfondsen in de ene Lidstaat en zorgenverstrekkers in de andere
Lidstaat. Buitenlandse zorgverstrekkers zullen nu rekening dienen te houden met

(43) R. Baeten, Over patiëntenmobiliteit en hoe het EU-beleid hierop reageert, Belgisch Tijdschrift

voor Sociale Zekerheid, 2002, p. 866; zie in dit verband bijvoorbeeld het op 3 februari 2003 afgeslo-
ten Bilateraal raamakkoord tussen België en Engeland inzake patiëntenmobiliteit en de uitwisseling
van ervaringen inzake gezondheidszorg. 
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kwaliteitsstandaards van een andere Lidstaat. Het EG-recht verbiedt hierbij dat ande-
re kwaliteitsstandaards van toepassing zouden zijn op buitenlandse zorgverstrekkers
dan deze die van toepassing zijn op hun eigen zorgverstrekkers.
In dit kader mag het dan ook aangeraden zijn om vragen over kwaliteitsstandaards,
prijsvaststelling, (44) controle op geleverde prestaties, ... op Europees vlak te
bespreken, transparanter te maken en deze mogelijkerwijze ook op elkaar te gaan
afstemmen. Dit lijkt in het bijzonder wenselijk te zijn in de grensstreken waar men
juist mag verwachten dat het meest een beroep zal worden gedaan op de grensover-
schrijdende gezondheidszorg, daar hier mogelijke beperkende factoren als talenken-
nis, afstand en kennis en vertrouwdheid met buitenlandse zorgenverstrekkers het
minst een rol zullen spelen (45). De verschillende reeds in de Euregio´s bestaande
projecten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorgen kunnen hierbij als voor-
beeld en model dienen. Dit past daarenboven ook in de Convergentiestrategie en de
open methode van coördinatie van de Europese Unie, die ernaar streeft een hoog-
kwalitatief gezondheidssysteem te behouden of waar nodig uit te bouwen, gericht
op de voortdurende nieuwe noden van de bevolking (46).

'# �	������������	
��������	��	

Gezondheidszorg werd traditioneel beschouwd als behorende tot de nationale
bevoegdheid van de Lidstaten en werd altijd bekeken vanuit de aanbodzijde, waarbij
verantwoordelijkheid werd genomen om het budgettaire evenwicht in stand te hou-
den (47). De patiënt was het nooit toegestaan om zelf te bepalen waar hij zijn beste

(44) Zo worden in Duitsland, in tegenstelling tot andere staten, de investeringskosten voor zieken-
huizen betaald uit belastinggeld en worden ze niet opgenomen in de ligdagprijs. Patiënten uit andere
Lidstaten die nu opgenomen worden in een Duits ziekenhuis zullen dus, daar ze enkel de ligdagprijs
dienen te betalen, niet hoeven deel te nemen aan de investeringskosten. Indien echter patiënten die
in Duitsland verzekerd zijn, zich begeven naar een andere staat waar deze investeringskosten wel
opgenomen zijn in de ligdagprijs, zullen de ziekenfondsen in Duitsland, wanneer ze de kosten van
behandeling in een buitenlands ziekenhuis terugbetalen, onrechtstreeks wel bijdragen in de investe-
ringskosten in dit land. Het kan verwacht worden dat zulke discussie meer en meer zal worden
gevoerd. Dit is zeker niet nieuw. Ook in het verleden werd reeds in de Audit Board regelmatig over
dit probleem gediscuteerd (zie N. Stiemer, Sickness Insurance viewpoint of the EU-Member States in
Y. Jorens en B. Schulte (eds.), Coordination of social security schemes in connection with the

Accession of Central and Eastern European States, “The Riga Conference”, Brugge, Die Keure,
1999, pp. 247-248).
(45) Voor een overzicht van deze activiteiten verwijzen we ondermeer naar J. De Buyser, Grensover-
schrijdende gezondheidszorg in Y. Jorens, Grensarbeid, Brugge, Die Keure, 1997, p. 127 en volgen-
de; R. Pitschas, Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in Europa in Y. Jorens en B. Schulte
(eds.), Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Gemeinsamen

Markt, Baden-Baden, Nomos, 2003, p. 133 en volgende en H.D. Schirmer, Rechtliche Möglichkeiten
der Grenzüberschreitenden Erbringung von Gesundheitsleistungen in Y. Jorens en B. Schulte (eds.),
Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Gemeinsamen Markt,
Baden-Baden, Nomos, 2003, p. 151 en volgende.
(46) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos en R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel, 2002, p. 119.
(47) J. Berghman, Concluding Observations in Health Care without Frontiers within the European

Union, Ministry of Social Security of the Grand Duchy of Luxemburg, Association Internationale de la
Mutualité, European Institute of Social Security, International Symposium, Luxembourg, 1999, p. 69. �3�
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medische zorgen kon gaan halen in het buitenland. Bijna 25 jaar geleden maakte het
Hof van Justitie in de Pierik-zaak duidelijk dat verzekerde personen onder EG-Veror-
dening nr. 1408/71 het recht hadden om in het buitenland op zoek te gaan naar een
passender medische behandeling.
De Lidstaten aanvaardden deze opening door het Hof van Justitie niet en verander-
den de Verordening in die zin. Deze dagen heeft het Hof van Justitie duidelijk
gemaakt dat grensoverschrijdende gezondheidszorg vereist wordt door toepassing
van de fundamentele vrijheden van de gemeenschappelijke markt. Patiënten heb-
ben nu de mogelijkheid om zelf te bepalen of ze in het buitenland op zoek willen
gaan naar medische zorgen. Het mag dan ook verwacht worden dat zeker in grens-
regio’s er een toename zal zijn van grensoverschrijdende gezondheidszorg en in die
zin mogen deze arresten dan wel omschreven worden als een mijlpaal; zij vormen
echter geenszins de steen die een lawine zal veroorzaken waaronder het socialeze-
kerheidsrecht dreigt te verstikken (48). Deze arresten vormen een belangrijke bij-
drage voor de verdere samenwerking in Europa binnen de gezondheidssector.

Verdere samenwerking en het op elkaar afstemmen van regelingen in de zin van een
verdere ontwikkeling van de Europese gezondheidsmarkt vormt daarom een enor-
me opportuniteit waarvan niet alleen de zorgverstrekkers, maar in de eerste plaats
de patiënten, dit zijn de burgers van Europa, zullen genieten. Dit mogen we niet uit
het oog verliezen. Tot op heden werd deze ontwikkeling vaak met een iets te grote
scepsis bekeken. De discussie werd hierbij vaak gehouden over het feit dat de orga-
nisatie van de nationale gezondheidsstelsels tot de exclusieve bevoegdheid van de
Lidstaten behoort, en dat het dus niet aan de Europese Unie is om hierin een beleid
te gaan voeren. Nochtans wees Minister Vandenbroucke er terecht op dat de Lidsta-
ten onder druk van de integratie van de markten vaak meer controle hebben verlo-
ren over hun nationaal welvaartsbeleid, dan de Europese Unie de facto gewonnen
heeft in overgedragen autoriteit, alhoewel deze laatste aanzienlijk is (49).
Daarnaast is er ook nog de spanning tussen wie op dit domein dient op te treden:
gaat het om de beleidsverantwoordelijken inzake volksgezondheid, sociale zaken of
interne markt?
De afkeer die er bestaat om de open methode van coördinatie toe te passen op de
gezondheidszorg is hiervan een ander voorbeeld. Het Hof van Justitie verwijten
maken is immers al te gemakkelijk en onterecht. Het Hof dient immers te handelen
binnen de bepalingen van het EU-kader zoals het op dit ogenblik bestaat. De regels
van de interne markt werden echter niet geschreven met de sector van de gezond-
heidszorg in het achterhoofd en kunnen onvoldoende rekening houden met de spe-
cificiteiten van deze sector. De markt van de gezondheidszorg kan immers niet

(48) Y. Jorens, Cross-border health care in the European union: up to a free movement of patients in
GVG, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (ed.), Social security for Frontier Workers in

Europe, Berlijn, AKA, 2003, p.128; Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee,
E. Mossialos en R. Baeten (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Brussel,
2002, p. 120.
(49) Speech van Minister F. Vandenbroucke, The EU and social protection: what should the Europe-
an Convention propose?, gehouden aan het Max Planck Institute for the Study of Societies, Keulen,
17 juni 2002.
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gelijkgeschakeld worden met een gewone commerciële markt. De gezondheids-
markt dient immers de waarborg te bieden dat iedereen op een gelijke manier toe-
gang heeft tot een volwaardige medische verzorging. Ze moet tevens op een actieve
wijze inspelen op de concrete noden van de bevolking. Spijtig genoeg ontbreekt op
Europees niveau een wettelijke basis die toelaat een effectieve gezondheidspolitiek
te voeren.
Nochtans is er die grote noodzaak om ook op Europees niveau het debat aan te gaan
over Europa en de gezondheidszorg. Met een toenemende mobiliteit in het ver-
schiet, een steeds grotere toename van grensoverschrijdend contracteren met zorg-
verstrekkers, ... dient men over te gaan tot het gemeenschappelijk opstellen van
Europese standaards inzake patiëntenrechten, de kwaliteit en de inhoud van
verstrekkingen, de financiering van de gezondheidszorg, .… Daarenboven hebben
de arresten van het Hof duidelijk gemaakt dat er ook spanningen ontstaan binnen
het systeem zelf.
De oprichting van een “Groep op Hoog Niveau inzake Patiëntenmobiliteit en
Gezondheidszorgontwikkelingen in de Europese Unie” viel hierbij te begroeten. We
dienen ons er hierbij voor te behoeden dat de verdere uitwerking van de interne
markt de sociale doelstellingen van onze gezondheidsstelsels niet in het gevaar
brengt. Het voorstel van Bolkenstein over een richtlijn inzake interne markt is hier
een andere voorbeeld van. Hiervoor is echter dringend een verdere uitbouw van het
sociale luik binnen het EU-Verdrag nodig. Dit is des te meer noodzakelijk willen we
de typische kenmerken van onze socialebeschermingssystemen in de Europese Unie
als daar zijn, solidariteit, rechtvaardigheid en universaliteit kunnen behouden. Opna-
me van deze fundamentele principes als algemeen aanvaarde waarden en doelstel-
lingen van de EU in artikel 2 EU-Verdrag, de integratie van het Handvest van Funda-
mentele rechten en een verwijzing naar de diensten van algemeen belang met
betrekking tot de sector van de gezondheidszorg (artikel 16 EU-Verdrag) zijn hierbij
enkele mogelijke, doch noodzakelijke pistes die echter niet alle werden gerealiseerd
in het nieuwe EU-verdrag.

__________

�33

JORENS-NED.qxd  11/08/04  12:38  Pagina 399



������� !�"��� #�$! �%%# �%��&�� '�(�# ����)�*
�!#�+��!�# *,,-

�0 %���!&$��

���������	�
�����������	���������������	�������������

������	�����������	�����
���	����
���	�
�������	��	�����

�	��	����������
��	����	��������	
���
��������	������	����

��	�
�������	�
�����
�	������
�	��
�������������
������	�

�������������	�������	���	��	���������

�# �	���
�	� ���

�# 
�����������	�
����
�����	����
�������	��������	�
�����

	��������	����	���������	� ��3

"# ����������	����	��	����������� �2*

$# ��������	��	�	������
����
��������������	�������� *2�

%# ���������������	 �34

&# 	�����	��������	����	�������
�	�	��	#��$�'()� �3�

)# ���	���������	�
������	
���
����������	��
������������

��	�����������	��������� �3.

'# �	������������	
��������	��	 �33

-,,

JORENS-NED.qxd  11/08/04  12:38  Pagina 400



���������

Abstract-n.qxd  11/08/04  12:39  Pagina 1



���������

“Maximumfactuur en kleine risico’s: verdeling van de eigen bijdragen voor
gezondheidszorg in België”
door Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti en Carine

Van de Voorde

Vertrekkend van de huishoudbudgetenquête van 1997/1998 werd een gegevensbe-
stand geconstrueerd waar eigen bijdragen van gezinnen voor gezondheidszorg
gekoppeld werden aan economische en sociologische karakteristieken. Vervolgens
werd een microsimulatietechniek toegepast voor de evaluatie van de verdelingsef-
fecten van verschillende beleidsmaatregelen. Speciale aandacht ging daarbij uit naar
de gezinnen die een “catastrofaal” groot aandeel van hun budget aan medische uit-
gaven moeten besteden. Met de nodige voorzichtigheid kunnen volgende besluiten
getrokken worden:
� De invoering van de maximumfactuur heeft voor een niet-gering aantal gezinnen
in risicogroepen tot een duidelijke verbetering van de situatie geleid.
� De verdelingseffecten van een uitbreiding van de MAF gekoppeld aan een
afschaffing van de verhoogde tegemoetkomingen zijn dubbelzinnig.
� Vanuit verdelingsstandpunt vormt de uitbreiding van de verplichte verzekering
voor kleine risico’s tot de zelfstandigen wellicht geen prioriteit.
� Het verwijderen van de kleine risico’s uit de dekking in de algemene regeling van
de verplichte ziekteverzekering dreigt dramatische verdelingseffecten te hebben.
Risicogroepen zouden door deze ingreep zwaar worden getroffen en thans relatief
goed beschermde groepen (in de eerste plaats gezinnen met een laag arbeidsinko-
men) dreigen ook een zware last op de schouders te krijgen.

“Maximum billing and small health risks: repartition of patient contributions in
Belgian health care”
by Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti and Carine Van

de Voorde

On the basis of the 1997/1998 survey on household budgets, a database has been
compiled, in which the personal health care contributions of the households has
been linked to economic and sociological characteristics. Subsequently, a techni-
que of micro-simulation was used to assess the distributive effects of various policy
measures. Special attention went to families that have to spend a “disastrously”
high proportion of their budget on medical costs. With the necessary caution, the
following conclusions can be drawn:
� For a considerable number of households in risk groups, maximum billing has
brought significant improvement to the situation.
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� The distributive effects of an extension of maximum billing, together with the
abolition of higher compensations are ambiguous.
� From a distributive point of view, the extension of the compulsory insurance for
small health risks to the self-employed is probably not a priority.
� The removal of the coverage of small health risks from the general scheme of the
compulsory health insurance could have dramatic distributive consequences. Risk
groups would be severely affected by such a measure and some groups — that are
currently quite well protected (first and foremost, families with low earned income)
— would be likely to have to assume a very heavy burden.

*
*     *

“Onderzoek naar sociale stratificatie in voedingsgedrag en de mogelijke impact
daarvan op de volksgezondheid”
door Christophe Matthys, Stefaan De Henauw, Lea Maes, Wim Verbeke, Jacques Viaene

en Guy De Backer

De impact van sociale ongelijkheid op de (gezonde) levensverwachting is een
onderzoeksdomein dat tijdens de afgelopen decennia een belangrijke uitbreiding
gekend heeft. In het verleden werden reeds diverse modellen ontwikkeld om de
socio-economische verschillen in gezondheid te verklaren. Het ‘oorzakelijk’ mecha-
nisme volgens de meeste dergelijke modellen situeert zich hoofdzakelijk op het
niveau van intermediaire risicofactoren — namelijk leefstijlfactoren, structurele of
omgevingsfactoren en psychosociale stress.
Een belangrijke leefstijlfactor is voeding.
Onderzoek heeft aangetoond dat — op bevolkingsniveau — voeding een significante
rol speelt in de ontwikkeling van belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kan-
ker, diabetes en dergelijk meer.
Het huidige onderzoek dient beschouwd te worden als een verkennend en beleids-
oriënterend onderzoek met betrekking tot sociale stratificatie in consumptiepatro-
nen van voedingsmiddelen bij de algemene Belgische bevolking en de mogelijke
impact daarvan op de volksgezondheid.
Het onderzoek in zijn geheel situeert zich binnen het zeer brede kader van de
bestaande wetenschappelijke evidentie met betrekking tot de relatie voeding en
gezondheid, waarbij zowel aspecten van de nutritionele kwaliteit van het voedsel-
pakket als van voedselveiligheid — en de potentiële invloed van beide op de volksge-
zondheid — in rekening genomen worden.
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“Study on social stratification in dietary habits and its possible impact on public
health”
by Christophe Matthys, Stefaan De Henauw, Lea Maes, Wim Verbeke, Jacques Viaene

and Guy De Backer

The impact of social inequality on life expectancy (in good health) is a field of
research that has experienced strong growth over recent decades. In the past,
various models had been advanced to explain the socio-economic divergences in
health. According to most of these models, the “causal” mechanism was principally
to be found in intermediary risk factors — more precisely the factors of lifestyle,
structural and environmental factors and psychological stress.
Dietary habits are an element of life style.
Research has shown that dietary habits among the population play a significant role
in the development of serious illnesses, such as cardio-vascular illnesses, cancer, dia-
betes and others.
This study should be considered as an exploratory and policy guidance research
paper on social stratification on dietary habits in the Belgian population in general
and its possible impact on public health.
This study as a whole, is set in the very wide context of current scientific evidence
on the relationship between food and health, where we take into consideration
both the nutritional quality of the foodstuffs on offer and food safety as well as the
possible impact of both on public health.

*
*     *

“Aan de rand van de actieve welvaartsstaat. Een sociobiografisch onderzoek naar
jongeren en OCMW-hulpverlening”
door Koen Hermans, Anja Declercq, Tine Seynaeve en Frans Lammertyn

Dit artikel rapporteert over het onderzoek dat focust op de twee belangrijkste ont-
wikkelingen gedurende de jaren negentig in de Belgische bijstand: de markante ver-
jonging en de toegenomen beleidsaandacht voor het activeren van bestaansmini-
mumgerechtigden. Ten eerste tracht het op biografische wijze de oorzaken van de
bijstandsafhankelijkheid van deze jongeren in kaart te brengen. Ten tweede evalu-
eert het activeringsmaatregelen zoals het geïndividualiseerd project voor sociale
integratie en de sociale tewerkstelling, maar ook de ruimere OCMW-hulpverlening
op basis van de ervaringen van de jonge bestaansminimumgerechtigden zelf. Om
beide onderzoeksvragen te beantwoorden werden kwalitatieve diepte-interviews
met 51 jonge bestaansminimumgerechtigden afgenomen in de periode januari 2002
tot augustus 2002. Op die manier kan dit onderzoek bijdragen aan de formulering
van aanbevelingen voor de uitvoering van de leefloonwet door de OCMW’s.
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“On the fringe of the social welfare state. A socio-biographical study of young
people and social assistance by Public social welfare centres”
by Koen Hermans, Anja Declercq, Tine Seynaeve and Frans Lammertyn

This article reports on a study that focused on the two most important changes in
Belgian social assistance during the 1990s: the marked rejuvenation of the target
population and the increased political attention for the activation of the beneficia-
ries of the minimum subsistence benefit. In the first place, the article attempts to
chart the experiences of several young persons and why they have become depen-
dant on social assistance in their own personal cases. In the second place, it evalu-
ates the activation measures such as the individualised project for social integration
and social employment, but also the social assistance of the Public social welfare
centres in its widest sense, based on the experiences of the young beneficiaries of
the minimum subsistence benefit. In order to answer the two questions raised by
the study, 51 beneficiaries of the minimum subsistence benefit were interviewed in-
depth between January 2002 and August 2002. This way, this study can contribute
to the formulation of recommendations concerning the implementation of the Law
on the right to social integration by the Public social welfare centres.

*
*     *

“De betrouwbaarheid van de Belgische armoedecijfers”
door Caroline Dewilde, Katia Levecque, Karel Van den Bosch en Jan Vranken

De laatste jaren verschenen er nogal wat uiteenlopende berichten omtrent de
omvang van de inkomensarmoede in België en de evolutie van deze cijfers over de
tijd. Zo bleek bijvoorbeeld uit de oorspronkelijke inkomensindicatoren gebaseerd
op het European Community Household Panel, dat de inkomensarmoede in België
in 1994 een schrikbarende 18% bereikte. Hoewel deze alarmerende cijfers na herzie-
ning van de bewerkte data naar beneden toe werden gecorrigeerd, blijft de armoe-
deomvang op basis van deze dataset relatief hoog in vergelijking met andere gege-
vensbronnen, waaronder het Socio-Economisch Panel van het Centrum voor Sociaal
Beleid en de Panel Studie van Belgische Huishoudens. De verschillen in de gepubli-
ceerde armoedecijfers doen uiteraard de vraag rijzen naar de validiteit en de
betrouwbaarheid van de gegevens zelf en van de bewerking ervan en van de maat-
schappelijke trends of beleidseffecten die vaak uit deze cijfers worden afgeleid.
Deze bijdrage wil aanmanen tot voorzichtigheid bij dergelijke interpretaties. Dit niet
alleen omdat de ‘juistheid’ of ‘betrouwbaarheid’ van uitspraken over de armoede-
statistieken afhankelijk is van een complex samenspel van diverse factoren, maar
ook omdat de maatschappelijke trends die sommigen in deze cijfers zien, vaak in
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het niets verdwijnen éénmaal de statistische foutenmarges in rekening worden
gebracht. Het artikel eindigt met enkele aanbevelingen inzake de ‘productie’ van
armoedecijfers specifiek gericht op het evalueren van het (armoede)beleid.

“The reliability of figures on poverty in Belgium”
by Caroline Dewilde, Katia Levecque, Karel Van den Bosch and Jan Vranken

During recent years, there has been a noticeable proliferation of different published
information, sometimes contradictory, about poverty related to income in Belgium
and about the evolution of these figures over time. Take, for example, the initial
indicators of income based on the European Community Household Panel which
showed for Belgium an income insufficiency that reached the disastrous rate of 18%.
Even if, after revision of the input data, these alarming figures were revised down-
wards, the scale of poverty, according to these figures, remains relatively high in
comparison with other sources of information including the Socio-economic Panel
of the Centrum voor Sociaal Beleid and the Panel Study of Belgian Households. The
differences between the published poverty figures raises questions about the reliabi-
lity of the information itself, the way it is processed and about society tendencies or
policy measures that are often deduced from such information. This article reminds
us of the usual recommendations regarding such interpretations. There are several
reasons for this: not only because the ‘exactitude’ or ‘reliability’ of declarations
made on the basis of poverty statistics are dependant upon a complex blend of
various factors, but also because tendencies within society, that some read into
these figures, disappear into thin air when statistical margins of error are taken into
account. The article ends with some advice relating to the ‘production of figures on
poverty’, specifically slanted towards policy evaluation in the fight against poverty.

*
*     *

“Impact van de meest recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie
inzake de invloed van de regelen inzake interne markt op de nationale gezond-
heidssystemen, met name van de arresten die werden geveld na december 2001:
De zaken Müller-Fauré-Van Riet, Inizan en Leichtle”
door Yves Jorens

Sinds enkele jaren staat de grensoverschrijdende gezondheidszorg in het middel-
punt van de belangstelling, in het bijzonder sinds het Hof van Justitie heeft duidelijk
gemaakt dat de regelen inzake interne markt een invloed hebben op de nationale
gezondheidssystemen. Al behoort het gezondheidsrecht tot de nationale bevoegd-
heid van de Lidstaten, dit sluit niet uit dat deze Lidstaten tevens het gemeenschaps-
recht in acht dienen te nemen. 
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De arresten Kohll en Decker van 28 april 1998 en volgende zaken hebben geleerd
dat patiënten nu ook iets te zeggen hebben met betrekking tot de vraag of ze in het
buitenland aanspraak kunnen maken op medische zorgen. Naast de traditionele weg
via EG-Verordening 1408/71 bestaat er tevens de mogelijkheid om zich, onder
bepaalde voorwaarden, te laten verzorgen in het buitenland zonder voorafgaandelij-
ke toestemming. Nieuwe zaken werden aan het Hof van Justitie voorgelegd, vaak in
de hoop om bepaalde gevolgen van deze rechtspraak toch maar niet te moeten toe-
passen op het nationale gezondheidssysteem.

Dit artikel wil nader ingaan op de concrete impact van de meest recente van deze
arresten, de zaak Müller-Fauré-Van Riet, Inizan en Leichtle. Deze arresten bieden ver-
der een antwoord op vragen als wat met de toestemmingsvereisten bij ambulante
zorg enerzijds en bij intramurale zorg anderzijds, wat met verstrekkingen die niet
worden gedekt door het verzekeringspakket van de bevoegde Lidstaat, wat indien
er wachtlijsten bestaan of wat dient men te verstaan onder “tijdig” een identieke of
voor de patiënt even doeltreffende behandeling te kunnen verkrijgen? Doch niet
alle onduidelijkheden worden door het Hof van Justitie opgelost. Tenslotte staat dit
artikel ook nog even stil bij de wijzigingen aangebracht aan EG-Verordening
1408/71 als een gevolg van deze rechtspraak van het Hof van Justitie.

“The impact of the most recent jurisprudence of the European Court of Justice
with regard to the influence of the rules concerning the internal market on the
national health care systems, in particular the judgements pronounced after
December 2001: the Müller-Fauré-Van Riet, Inizan and Leichtle cases”
by Yves Jorens

For several years now, cross-border health care has been a focal point, especially
since the European Court of Justice clearly established that the rules concerning the
internal market have an influence on the national health care systems. Even if the
right to health care is the competence of the Member States, this does not mean
that these Member States do not have to comply with community law.  

The Kohll et Decker judgments of 28 April 1998 and the following cases showed
that patients now have their say with regard to the question whether or not they are
entitled to health care abroad. Apart from the traditional way via EC Regulation
n° 1408/71, there is also the possibility, under certain conditions, to receive treat-
ment abroad without prior authorisation. New cases have been submitted to the
European Court of Justice, often in the hope to avoid that certain consequences of
this jurisprudence should be applied to the national health care system.

This article goes further into the concrete impact of the most recent of these deci-
sions, namely the Müller-Fauré-Van Riet, Inizan and Leichtle cases. Furthermore,
these decisions provide answers to questions such as: what about the requirements
for authorisation in the case of non-hospital care on the one hand and hospital care
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on the other hand; what about benefits in kind which are not covered by the health
care package of the responsible Member State; what happens in case of waiting
lists, or what should be understood by “able to receive ‘in due time’ the same care
or a treatment that is as effective for the patient”? However, the Court of justice
does not clarify all the grey areas. In conclusion, this article also addresses the chan-
ges made to EC Regulation n° 1408/71, as a consequence of the Court of Justice’s
jurisprudence.

__________
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