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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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VERMINDERING VAN DE
WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR SOCIALE
ZEKERHEID: WAAROM, VOOR WIE EN HOE? (1)

DOOR BART COCKX*, HENRI SNEESSENS* en BRUNO VAN DER LINDEN**

* Afdeling Economische Wetenschappen – Institut de Recherches Economiques et Sociales, 
Université catholique de Louvain

** Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

1. INLEIDING

Al meer dan 25 jaar kampt België met een hardnekkige werkloosheid waarbij er,
naargelang van de subregio en de sociaalprofessionele categorie, grote verschillen
zijn. Volgens de Europese enquête naar de arbeidskrachten van het jaar 2004
bedraagt het werkgelegenheidspercentage bij de werknemers die tussen 25 en 64
jaar oud zijn en hoogstens houder zijn van een diploma van het lager secundair
onderwijs, in België 49,4%, tegenover gemiddeld 53,7% bij onze buren (Nederland,
Duitsland en Frankrijk) (2). Voor de hogere diploma’s stellen we nauwelijks een ver-
schil vast.

Om de tewerkstelling van lager geschoolde werknemers te bevorderen heeft België
geleidelijk aan een heel pakket van stimuleringsmaatregelen ingevoerd. Voor arbei-
ders gold vanaf 1981 reeds een forfaitaire vermindering van de patronale
socialezekerheidsbijdragen. In 1993 werden verminderingen ingevoerd voor de
werkgeversbijdragen voor lage lonen. Sinds 2000 komen daar nog de verminderin-
gen van de persoonlijke bijdragen voor werknemers met lage lonen bij. Dit arsenaal
wordt geleidelijk aan door fiscale maatregelen aangevuld. Behalve deze voorzienin-
gen bestaan er al sinds lange tijd verschillende subsidies voor de aanwerving van
werknemers uit bepaalde doelgroepen.

(1) Deze bijdrage werd voorgesteld tijdens de 19e editie van de “Journées d’études juridiques Jean
Dabin”, van 15 tot 17 december 2005 in Louvain-la-Neuve. Ze baseert zich op onderzoek in het kader
van het contract SO/10/073 met het Federaal Wetenschapsbeleid, die we bij deze bedanken.
(2) Berekeningen: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Sinds 2001 neemt het percentage in België,
Frankrijk en Nederland nog toe, terwijl het in Duitsland afneemt.
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De lezer zal in deze bijdrage geen gedetailleerde opsomming van de bestaande maat-
regelen (3) vinden, maar wel een beschouwing over de rationaliteit en de gevolgen
van de belangrijkste voorzieningen die hierboven werden aangehaald. De klemtoon
ligt op de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, maar we verwijzen ook
naar andere voorzieningen die deze verminderingen (kunnen) aanvullen of vervangen.

Voor ons is het ultieme evaluatiecriterium het “collectieve welzijn”. Dit betekent dat
tewerkstelling geen doel op zich is en dat we onder meer rekening moeten houden
met het inkomensniveau dat deze tewerkstelling voortbrengt en de verdeling daarvan.

We beginnen met een korte stand van zaken betreffende de maatregelen die werden
genomen om de arbeidskosten te verminderen. Vervolgens brengen we enkele statistische
feiten in herinnering en vatten we kort samen hoe wij de oorzaken van ondertewerk-
stelling van de lager geschoolden in België diagnosticeren. Daarna bespreken we de resul-
taten van de (Belgische en internationale) beoordelingen van de gevolgen van het
gevoerde economische beleid. We besluiten met een aantal aanbevelingen hoe de vermin-
deringen van de socialezekerheidsbijdragen de problemen oplossen waarmee de
laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België worden geconfronteerd.

2. STAND VAN ZAKEN

De manier waarop arbeidskosten verlaagd worden, werd herhaaldelijk gewijzigd.
Tabel 1 geeft een beknopt overzicht van de omvang en de evolutie van de verschil-
lende maatregelen ter vermindering van de arbeidskosten.

TABEL 1: VERMINDERINGEN VAN DE PATRONALE EN PERSOONLIJKE SOCIALEZEKERHEIDS-
BIJDRAGEN (MILJOEN EUR)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

- Maribel + lage lonen 
+ structurele verminderingen 2329,1 2701,9 2773,5 2828,6 3245,8 3613,5 3645,7
- Banenplannen* 227,8 236,9 236,0 261,0 498,0 507,1 513,8
- Arbeidsherverdeling e.a. 40,4 37,2 28,2 23,7 49,4 74,6 74,9
- Sociale Maribel 312,4 450,9 470,0 524,0 561,5 639,0 639,0
- Activering van werkloosheidsuitkeringen** 54,5 60,3 71,6 108,5 114,5 128,4 134,7
- Nacht- en ploegenwerksubsidie 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 82,0 84,9
- Dienstencheques 0,0 0,0 0,0 4,1 95,0 235,0 322,0

Totaal ten gunste van werkgevers 2964,2 3487,2 3579,2 3749,8 4604,3 5279,6 5415,1

Persoonlijke bijdrageverminderingen 92,9 102,6 92,8 204,1 193,8 261,4 326,7

*Startbanen, Plan-plus 1/2/3, Voordeel- en dienstenbanen (tot in 2004), Activaplanbanen (sinds 2002).
**Dienstenbanen (tot in 2004) en Activaplan (sinds 2002).
Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2004).

(3) De geïnteresseerde lezer kan de inventaris van maatregelen raadplegen die door de Hoge raad
voor de werkgelegenheid werd opgesteld. Deze inventaris is beschikbaar op
http://meta.fgov.be/pa/fraff.htm?../pi/fri00.htm&1592
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De rubriek “Maribel + lage lonen + structurele verminderingen” betreft de “onvoor-
waardelijke” verlaging van de werkgeverslasten. Deze lastenverlagingen worden zo
genoemd omdat ze zonder tewerkstellingsvoorwaarde (het betreft met andere
woorden ook de werknemers die reeds tewerkgesteld zijn) en zonder beperking in
de tijd geldig zijn. De andere maatregelen hangen, mits enkele nuances, af van het
aantal aanwervingen en zijn beperkt in de tijd (de subsidie vervalt na een zekere
periode van tewerkstelling van de werknemer). De “persoonlijke verminderingen”
zijn verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen toegekend aan
werknemers met een laag loon. De “onvoorwaardelijke” verminderingen vormen
het grootste gedeelte van de uitgaven. Hun relatieve omvang was het hoogst in 2000
(78% van het totale bedrag van de verminderingen). Daarna deden de sterkere groei
van de “voorwaardelijke” uitgaven en de invoering van de verminderingen van de
persoonlijke bijdragen het aandeel van de onvoorwaardelijke uitgaven dalen (70% in
2004). De “onvoorwaardelijke” verminderingen waren in het verleden voorbe-
houden voor de arbeiders (Maribel-programma) en de werknemers met een laag
loon. Sinds 1999 werden deze twee voorzieningen tot “structurele maatregelen”
samengesmolten. Deze samensmelting leidde tot een reeks van reglementaire aan-
passingen. Door een inspanning om de verschillende mechanismen voor sociale-
bijdragenvermindering te rationaliseren, kwam in 2004 een vrij grondige hervor-
ming tot stand.

We tonen het belang aan van deze inspanning op basis van een aantal economische
grootheden. In 2004 bedroeg het BBP in ons land 283,47 miljard euro. In dat jaar
was de totale som van de verminderingen van de patronale socialezekerheidsbijdra-
gen met andere woorden goed voor 1,6% van het BBP. Bij wijze van vergelijking,
volgens de Indicatoren van de Arbeidsmarkt van de OESO die in 2005 verschenen:
in 2003 gaf België 0,75% van het BBP uit voor de financiering van de vervroegde
pensioenen en 3,75% van het BBP voor het volledige arbeidsmarktbeleid (met de
onvoorwaardelijke verminderingsmaatregelen wordt bij de berekening van de OESO
geen rekening gehouden).

Ondanks de inspanningen om te vereenvoudigen zijn er momenteel te veel soorten
verminderingen van de patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen om ze
hier allemaal onder de loep te nemen. Daarom houden we het in dit artikel bij de
structurele verminderingen waarvan we de relatieve omvang in tabel 1 kunnen
aflezen. Bovendien hebben we het in deze bijdrage niet over de werknemers die
voor de “Sociale Maribel” in aanmerking komen, noch over de werknemers die in
een beschutte werkplaats tewerkgesteld zijn. De wetgeving omschrijft de begrippen
‘loon’ en ‘sectorale dekking’. Samengevat, voor de berekening van de vermindering
wordt rekening gehouden met de trimestriële brutoloonmassa. (4) De weerhouden
maatregelen hebben enkel betrekking op de privésector.

(4) Met uitzondering van de vergoedingen die bij een onregelmatige verbreking van het arbeidscontract
worden uitbetaald, en de vergoedingen voor de uren die geen arbeidstijd uitmaken. Meer informatie op:
http://www.socialsecurity.be/portail/instructions/idmfa/2005_02_f.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=3
00&Expand=4.2
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Voor onvolledige prestaties (tewerkstelling gedurende slechts een gedeelte van het
trimester, deeltijds werk) wordt berekend gedurende welke fractie van het
trimester bij eenzelfde werkgever arbeid werd verricht. Indien de totale fractie min-
der dan 0,275 bedraagt, wordt tijdens het trimester in kwestie geen lastenvermin-
dering toegekend (5). Bij een fractie van 0,8 is de lastenvermindering het product
van drie termen: (i) het forfaitaire bedrag dat van toepassing is voor een werknemer
die gedurende een volledig trimester tewerkgesteld is, (ii) de fractie in de loop van
het trimester in kwestie en (iii) een factor gelijk aan 1,25. Voor een fractie groter
dan 0,8, is de lastenvermindering gelijk aan het forfaitaire bedrag dat van toepassing
is op een werknemer die een volledig trimester was tewerkgesteld.

Figuur 1 illustreert de evolutie van de structurele vermindering volgens het dagloon
in 2005. Het profiel heeft de vorm van een “uitstaande U”: de vermindering wordt
groter voor de laagste en de hoogste lonen. In figuur 2 wordt de aandacht vooral op
de laagste lonen gevestigd. Hier wordt over de vorige grafiek de geraamde verdeling
van de arbeidsplaatsen weergegeven (voltijds equivalent) waarop deze verminderin-
gen betrekking hebben.

FIGUUR 1: PROFIEL VAN DE STRUCTURELE VERMINDERINGEN VAN DE PATRONALE SOCIALEZEKER-
HEIDSBIJDRAGEN (EUR/TRIMESTER) VOLGENS HET DAGLOON (EUR/DAG): VOLTIJDSE WERKNEMERS
IN 2005

Bron: reglementeringen op de website van de RSZ en eigen berekeningen.

(5) De onderste grens van 0,275 is sinds 1 april 2004 afgeschaft voor werknemers tewerkgesteld met
een arbeidscontract van ten minste een deeltijdse baan, dat wil zeggen als het gemiddelde aantal per
week gepresteerde uren van de werknemer minstens de helft bedraagt van het gemiddelde aantal
uren dat de referentiewerknemer per week presteert.
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FIGUUR 2: BEDRAG VAN DE TRIMESTRIELE STRUCTURELE VERMINDERING VAN DE PATRONALE
SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN EN GEMIDDELDE VERDELING VAN HET EQUIVALENT VOLTIJDSE
LOONTREKKENDEN PER SCHIJF VAN DAGLONEN, GEEXTRAPOLEERD VOOR HET JAAR 2005 (6)

Alle sectoren behalve de landbouw, de jacht, de bosbouw, de visvangst, de overheidsinstellingen, het onderwijs, de
gezondheid en de sociale dienstverlening, de collectieve, sociale en persoonlijke diensten en de varia.
Bron: beige RSZ-brochures (de vier kwartalen van 2003), eigen berekeningen.

(6) Door een gebrek aan nauwkeurigere informatie zijn we ervan uitgegaan dat de arbeidsplaatsen
binnen elke door de RSZ onderscheiden loonschijf gelijkmatig worden verdeeld. Voor het eerste
interval (“< 50”) veronderstellen we dat de basis van de verdeling begint bij het GGMMI op 18 jaar op
1 juni 2003 (45 EUR/dag). Doordat de tabellen van de RSZ in 2003 de lonen van meer dan 150
EUR/dag niet uitsplitsen, kunnen we dit gedeelte van de verdeling niet preciezer analyseren (de as
van de abscis in figuur 2 is derhalve afgeknot). Verder, nog steeds bij gebrek aan beter, passen we
een groeivoet van 7,7% toe op elk van de lonen (de Belgische brutolonen zouden in 2003-2004 met
6,6% zijn gestegen; voor de eerste 6 maanden van het jaar 2005 veronderstellen we een nominale
brutoloonsverhoging van 1,1%). De tewerkstelling van loontrekkenden in de privésector zou volgens
de conjunctuurstudie van het IRES van juni 2005 in 2003 met 17300 eenheden zijn gedaald en in
2004 met 9500 eenheden zijn gestegen; in 2005 zou het met 11300 eenheden stijgen. We zouden
dus te maken krijgen met een globale minimumstijging ten opzichte van het gemiddelde van 2003,
dat we zullen verwaarlozen. We zijn er met andere woorden van uitgegaan dat de arbeid in loon-
dienst zich op hetzelfde niveau bevindt als het gemiddelde in 2003 en dat de verdeling ervan niet is
geëvolueerd (nog steeds bij gebrek aan beter). Zo bekomen we de verdeling voor 2005. 595
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Figuur 2 toont ons dat de uitgesproken vermindering voor de lage lonen ophoudt in
de buurt van een brutoloon van 90 EUR/dag (1950 EUR/maand). Voor de betrokken
sectoren heeft deze verhoging in 2005 betrekking op ongeveer 25% van de tewerk-
stelling voor mannen en 50% van de tewerkstelling voor vrouwen, in voltijdse equi-
valenten. Uitgedrukt in aantal arbeidsplaatsen, worden deze percentages respec-
tievelijk 28 en 55%.

3. ENKELE FEITEN EN ELEMENTEN VOOR EEN DIAGNOSE

3.1. ENKELE FEITEN
In de drie gewesten van het land is het werkloosheidscijfer voor gediplomeerden van
het basis- of lager secundair onderwijs tussen tweeënhalf en vier keer groter dan dat
voor houders van een postsecundair diploma (met een uitzondering voor het Vlaamse
Gewest in het geval van mannen met een diploma van het lager secundair onderwijs,
waar het cijfer 2 bedraagt). (7). Deze ongunstige relatieve positie van de laaggeschoold-
en bestaat reeds lange tijd (zie bijvoorbeeld Sneessens en Shadman, 2000).

De bevolkingsgroep met een (al dan niet bezoldigde) arbeidsplaats en een diploma
van hoogstens het lager secundair onderwijs, telt in België meer dan een miljoen
personen. Ten opzichte van de totale actieve bevolking vertegenwoordigt dat 25%.
Dit aandeel wordt ook in Vlaanderen waargenomen. In Brussel ligt het percentage
iets lager (23%) en in het Waalse Gewest iets hoger (27%). Vanuit dit gezichtspunt
zijn de verschillen tussen de gewesten vrij klein.

Het aandeel van de diploma’s van ten hoogste het lager secundair onderwijs in de
(al dan niet bezoldigde) werkgelegenheid is, zoals we konden verwachten, groter
bij de 44+-ers. Het varieert immers tussen 35 en 40%, naargelang van de leeftijd. Bij
de groep van de 15-24-jarigen blijft dit aandeel evenwel aanzienlijk hoog (22%).

3.2. ELEMENTEN VOOR EEN DIAGNOSE
Een beschrijving van de feiten, hoe volledig en gedetailleerd die ook is, geeft geen
diagnose van de oorzaken. Het diagnosewerk steunt op de feiten, maar is heel wat
complexer. Voor een synthese van de diagnose, zie Cockx et al. (2003). Wij
besluiten hierin dat verschillende mechanismen tegelijkertijd belangrijk zijn, met
name: (i) een ongunstige evolutie van de vraag naar werk (of nog, van werkaan-
biedingen) voor de laaggeschoolden ten gevolge van de technologische en orga-
nisatorische veranderingen binnen de ondernemingen; (ii) fenomenen van verdrin-

(7) Dit kenmerk mag dan al voor de drie gewesten gemeenschappelijk zijn, er zijn tussen de gewes-
ten wel degelijk verschillen in de werkloosheidscijfers. Regionale verschillen zijn er bijvoorbeeld
voor de relatieve positie van de vrouw.
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ging van lager geschoolden door hoger geschoolden (de moeilijkheid om werk te
vinden zet de werknemers aan om een baan aan te nemen waarvoor ze te hoog
geschoold zijn); (iii) de loonvormingsmechanismen en (iv) de stimulansen voor het
zoeken naar werk.

4. EVALUATIES

Het aantal werknemers dat voordeel haalt uit een tewerkstellingsbevorderend beleid
of de bedragen die in een dergelijk beleid worden geïnvesteerd, volstaan niet om de
daadwerkelijke impact ervan op de tewerkstelling te meten. De historische evolutie
van de tewerkstelling observeren volstaat al evenmin. Deze observaties moeten wor-
den aangevuld met een diepgaande en nauwgezette analyse van de oorzakelijke ver-
banden. We beperken ons hier tot de economische analyses.

4.1. INSTRUMENTEN OM DE ARBEIDSKOSTEN PERMANENT TE DOEN DALEN
De gevoeligheid (ook wel elasticiteit genoemd) van de werkgelegenheid voor de
arbeidskosten is al sinds vele jaren het onderwerp van studies. Deze varieert naarge-
lang ze wordt bestudeerd op het niveau van het bedrijf, de sector of de economie
als geheel. Ze varieert ook sterk naargelang de gemiddelde werknemer of de deel-
groepen in aanmerking worden genomen. Als we rekening houden met de gevolgen
van de arbeidskosten op de omvang van de economische activiteit, lijkt een elas-
ticiteit van de werkgelegenheid voor de arbeidskosten van ongeveer –1 redelijk
voor de lager geschoolden (Cahuc, 2002). Met andere woorden, als alle andere ele-
menten (technische vooruitgang, rentevoeten, prijzen van de intermediaire inputs,
enz.) onveranderd blijven, leidt een stijging met 1% van de arbeidskosten uitein-
delijk tot een daling van de werkgelegenheid in deze groep van ongeveer 1%. De
elasticiteit is doorgaans minder groot voor de hoger geschoolde werknemers, voor
wie het moeilijker is om in het productieproces vervanging te vinden.

De loonkost wordt mede bepaald door de loonvormingsmodaliteiten en wordt ook
beïnvloed door de (para)fiscaliteit. In de eerste plaats automatisch: als we de belas-
tingen (de socialezekerheidsbijdragen) bij een bepaald nettoloon optrekken, drijven
we automatisch de loonkost op. Wijzigingen in het niveau van (para)fiscaliteit
hebben dit gevolg niet alleen op korte termijn, maar beïnvloeden ook de loononder-
handelingen. Op lange termijn (focus van ons onderzoek) hebben deze veranderin-
gen een impact op de nettolonen en/of de loonkosten. Het juridische onderscheid
tussen persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen mag op korte termijn
dan al toepasselijk zijn, op lange termijn heeft het geen economische betekenis. A
priori kan de bijdrage worden verdeeld of volledig op één van de hoofdrolspelers
(de werkgever of zijn werknemers) afgewenteld worden.
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De socialezekerheidsbijdragen zijn a priori totaal verschillend van de inkomsten-
belasting indien de werknemers en hun vertegenwoordigers deze bijdragen zien als
een verzekeringspremie die verschillende risico’s dekt. In dat laatste geval voor-
spellen economen dat de socialezekerheidsbijdragen per slot van rekening volledig
door de werknemers zullen worden betaald (aangezien een verhoging van de bijdra-
gen volledig wordt gecompenseerd door een daling (van de stijging) van het net-
toloon). Opdat dit bewaarheid wordt, moet er een rechtstreeks verband zijn tussen
socialezekerheidsbijdragen en ontvangen uitkeringen. In de praktijk gaat het hier
niet om een nauwe band (meer bepaald door de herverdelingsmechanismen binnen
de sociale zekerheid). Meestal wordt dan ook geoordeeld dat de socialezekerheids-
bijdragen zekere gelijkenissen vertonen met een belasting. In die zin kunnen de ver-
plichte voorheffingen worden besproken zonder de componenten ervan te onder-
scheiden.

De economische literatuur besluit dat verschillende factoren een invloed uitoefenen
op het aandeel van een werkgeversbijdragenvermindering, die op lange termijn in
de vorm van nettoloon wordt geabsorbeerd: de elasticiteit van de vraag naar en het
aanbod van werk in loondienst, de loononderhandeling en de verhouding tussen het
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de lonen, de exacte vorm die de ver-
mindering van de werknemersbijdragen aanneemt.

Een aantal recente evaluaties voor België (Cockx et al., 2005) brengt ons tot de vol-
gende conclusies:
� de structurele verminderingen van de patronale en persoonlijke socialezekerheids-

bijdragen (bestemd voor een kansarme jonge bevolkingsgroep) remmen de job-
destructie of overgang van loonarbeid naar werkloosheid sterk af;

� een “enge” doelgroepbepaling op het niveau van de minimumlonen is onontbeer-
lijk, als de garantie is gewenst dat een structurele vermindering van de sociale las-
ten de tewerkstelling verhoogt;

� zodra een doelgroep minder eng wordt bepaald en alle werknemers met de laag-
ste inkomens gedekt zijn (de omvang van deze groep komt, wat het behaalde
diploma betreft, overeen met het aantal werknemers met een diploma van het
basisonderwijs of lager secundair onderwijs onder de loontrekkenden), zijn er
heel wat minder gevolgen voor de tewerkstelling, omdat (i) de vermindering van
de loonkost per werknemer (bij een gegeven globaal budget) minder groot wordt
en (ii) de gevolgen op het onderhandelde loon groter worden (een niet te ver-
waarlozen aandeel van de subsidie wordt geabsorbeerd door nettoloonsverhogin-
gen bij de werknemers die niet aan het minimumloon onderworpen zijn);

� een op de hoogst geschoolde werknemers gerichte vermindering (hoge lonen)
heeft een negatieve invloed op de tewerkstelling; omdat dit segment van de
arbeidsmarkt aanzienlijk lagere werkloosheidscijfers heeft, wordt het effect van de
subsidie na verloop van tijd geabsorbeerd door de stijgingen van de nettolonen;
bovendien stuit de opnieuw gelanceerde vraag naar werk op aanbodsbeperkingen,
die de termijnen vóór de aanwerving verlengen en de aanwervingskosten aanzien-
lijk opdrijven;
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� een forfaitaire vermindering blijkt voor de jobcreatie doeltreffender te zijn dan
een proportionele vermindering;

� onder sommige voorwaarden, onder andere in verband met de doelgroepbepaling
en de omvang van de verdringing, kunnen de verminderingen van de patronale
socialezekerheidsbijdragen voor de (zeer) laaggeschoolde werknemers zichzelf op
middellange/lange termijn financieren;

� bij het ontwerp of de hervorming van deze beleidsinitiatieven dient naar een cohe-
rente samenhang te worden gestreefd. Het is van groot belang dat rekening wordt
gehouden met de wisselwerkingen tussen de verminderingen van de werkgevers-
bijdragen en de instellingen die de loonvorming beheren, die tegen het
werkloosheidsrisico verzekeren of actieve maatregelen doorvoeren (voor meer
informatie, zie Cockx et al. 2005). Voor het welslagen van het gevoerde beleid is
een verregaande samenwerking tussen de federale instellingen onderling en tussen
deze instellingen en de communautaire en regionale organen noodzakelijk.

4.2. GEVOLGEN VAN DE TIJDELIJKE AANWERVINGSSUBSIDIES 
Een van de oorzaken van de werkloosheid is het te lage productiviteitsniveau van de
werkzoekenden tegenover de loonkost. Met een subsidie kan deze kost worden ver-
laagd zonder dat het nettoloon wordt verlaagd. Deze vermindering hoeft niet
noodzakelijk tijdens de volledige tewerkstellingsperiode op hetzelfde niveau te wor-
den gehouden. Indien de werknemer zijn productiviteit geleidelijk aan opdrijft door
een opleiding op de werkplaats, wordt de subsidie geleidelijk aan onnodig en wordt
ze zuiver verlies: (8) de werknemer zou zijn baan behouden, ook zonder subsidie
(Orszag en Snower, 2003). Niettemin werd duidelijk vastgesteld dat de lonen en dus
ook – met enige nuances – de productiviteit slechts langzaam stijgen bij de
laaggeschoolde werknemers (Blundell en Meghir, 2002, p. 23). Als de subsidie
tijdelijk is, compenseert de productiviteitswinst met andere woorden de verhoging
van de loonkost waarschijnlijk niet op het ogenblik dat de subsidie verdwijnt. In dat
geval kunnen we vrezen dat de werknemer wordt ontslagen rond de datum waarop
de subsidie vervalt, of, als deze vermindert naarmate de werknemer langer te-
werkgesteld is, wanneer de subsidie te laag wordt.

Werkloosheid is evenwel geen statisch fenomeen. Het is niet ondenkbaar dat een
geschoolde werknemer die tijdens een recessie zijn baan verliest, geleidelijk aan in de
werkloosheid vastgeraakt en er maar niet in slaagt om er weer uit te geraken, wanneer de
werkloosheid leidt tot een verlies van vakkennis en werkgewoonten en/of wanneer
werkgevers langdurige werklozen ‘‘statistisch’’ discrimineren. In een dergelijke situatie
schenkt een loonkostsubsidie voor langdurig werklozen een kans op aanwerving en wordt 

(8) Voor zover een verhoging van de productiviteit tot uiting komt in een toereikende verhoging van
het loon, wordt een structurele subsidie bestemd voor de werknemers met een laag loon een
“tijdelijke” praktijk, waardoor dit zuivere verlies wordt vermeden.
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het mogelijk om het proces waardoor men meer en meer in de werkloosheid ver-
strikt geraakt, om te keren. De subsidie mag daarom niet te lang toegekend worden.
Ze kan worden stopgezet op het ogenblik dat de werkgewoonten en kwalificaties
weer op niveau zijn en de werkgever de daadwerkelijke productiviteit van de
werknemer kent.

Empirische studies (bijvoorbeeld, Cockx en Dejemeppe, 2005) suggerereren niettemin
dat structurele werkloosheid niet in de eerste plaats door hogergenoemd proces
veroorzaakt wordt. Bijgevolg zou een intensivering van de tijdelijke aanwervings-
subsidies niet de oplossing voor structurele werkloosheid zijn. Dat neemt niet weg
dat tijdelijke subsidies structurele beleidsinitiatieven kunnen aanvullen, vooraleer
wanneer de verstrikking acuter is voor bepaalde specifieke groepen, zoals meer
bepaald voor de jongeren (Cockx et al. 2005).

Cockx et al., 2004 en hoofdstuk 2 van Cockx et al. (2005) hebben voor de periode
1998-2001 de effecten onderzocht van een tijdelijke vermindering van de patronale
bijdragen die bij de aanwerving van langdurige werklozen wordt toegekend. Deze
analyse steunde op een steekproef van jongeren die geen voorafgaande beroeps-
ervaring hadden en door de RVA werden vergoed op basis van hun studies. De
bestudeerde maatregel, het Voordeelbanenplan (VBP), kende een aanzienlijke ver-
laging van de werkgeversbijdragen toe gedurende het kwartaal van aanwerving en
de acht daaropvolgende kwartalen. De omvang van de vermindering daalde na een
jaar. De vermindering was groter naarmate de werkloosheid vóór de aanwerving
langer duurde.

De voornaamste conclusies van deze studies zijn:
� door het VBP konden bijna alle gerechtigden sneller worden ingeschakeld: 98%

van de mannen en 97% van de vrouwen. Onder “versnelde inschakeling” moet
worden begrepen: een inkorting van de tijd die nodig is om over te gaan van ver-
goede werkloosheid naar een “reguliere job” (dat wil zeggen, zelfstandige arbeid
of bezoldigde arbeid waarvoor de werkgever geen recht heeft op een tijdelijke
federale aanwervingssubsidie). De versnelling van de inschakeling wordt gemeten
in vergelijking met een denkbeeldige situatie waarin dezelfde jongere werkloos
blijft en alleen reguliere jobaanbiedingen zoekt. De mediane versnelling (9)
bedraagt 9 maanden voor de mannen en 7 maanden voor de vrouwen;

� de overgang naar een reguliere job is vooral spectaculair voor de werknemers –
slechts 28% van de steekproef van gerechtigden – van wie de werkgever tot het
einde van de periode van toekenning van de vermindering geniet. Waarschijnlijk
zou de overgang naar een reguliere job ook hebben plaatsgevonden als de vermin-
dering eerder zou zijn afgelopen. Voor de beschouwde bevolkingsgroep zouden
de financiële middelen van de gemeenschap met andere woorden doeltreffender
zijn toegewezen indien de subsidieperiode korter was geweest;

(9) Voor de helft van de VPB-gerechtigden is de versnelling kleiner dan de mediane versnelling; voor
de andere helft ligt deze hoger.
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� uit de tot nog toe samengevatte resultaten blijkt dat een jonge werknemer zijn
inschakeling in een reguliere job versnelde als hij (in het kader van het VBP) een
gesubsidieerde jobaanbieding aanvaardde. Deze resultaten houden evenwel geen
rekening met de vervanging van de reguliere jobs door gesubsidieerde jobs. In
geval van vervanging zou het cijfer voor nieuwe aanbiedingen voor reguliere jobs
hoger hebben gelegen en bijgevolg zou de impact op de inschakeling kleiner zijn
geweest. In de meest pessimistische veronderstelling, namelijk dat elke door het
VBP gesubsidieerde job een reguliere job vervangt, is de mediane impact van het
VBP op de inschakeling in de reguliere arbeid heel wat kleiner, maar toch nog
aanzienlijk hoger dan nul;

� Cockx et al. (2004) bestudeerden de invloed van het VBP niet zozeer op de over-
gang van werkloosheid naar tewerkstelling, maar wel op de duur van de tewerk-
stelling. Zolang de vermindering wordt toegekend, heeft het VBP een positieve
invloed op de tewerkstellingsduur. Bijgevolg, als de vermindering van de bijdra-
gen wordt afgebroken, verhoogt de kans op “niet-tewerkstelling” (werkloosheid
of inactiviteit) aanzienlijk. Deze stijging is echter enkel bij de mannen belangrijk
en significant verschillend van nul. Het eerstvermelde effect van verlenging van
de tewerkstellingsduur domineert evenwel en dat, voor de grote meerderheid van
de VBP-gerechtigden.

Er zijn met andere woorden tegelijkertijd positieve gevolgen voor de herinschake-
ling en negatieve gevolgen voor de duur van de reguliere tewerkstelling. Dit sug-
gereert dat er bij deze jongeren twee doelgroepen zijn. Enerzijds zijn er degenen die
door een gebrek aan tewerkstellingsopportuniteiten langdurig werkloos zijn. Het
VBP geeft hun deze opportuniteit. Dankzij dit VBP blijkt dat zij in staat zijn om een
baan uit te oefenen en kunnen zij gemakkelijker een reguliere job krijgen. Dat is het
overheersende effect. Anderzijds zijn er langdurig werkloze jongeren voor wie deze
ervaring van gesubsidieerde tewerkstelling niet volstaat om de job voor een langere
tijd te kunnen behouden.
De conclusies impliceren niet noodzakelijk dat het VBP in de economie meer banen
heeft gecreëerd: de versnelde inschakeling van de gerechtigden kan ten koste gaan
van andere, niet voor het VBP in aanmerking komende werknemers (bijvoorbeeld
werklozen van korte duur). De mate waarin zulke beleidsmaatregelen waardevol
worden bevonden, hangt dus in de eerste plaats af van de mate van de wil tot
herverdeling van de wedertewerkstelling ten voordele van de doelgroep. 

Op dit ogenblik is het VBP niet langer in voege. Het VBP werd vervangen door een
andere maatregel die eveneens de arbeidskosten bij de aanwerving van langdurig
werklozen tijdelijk verlaagt. De voornaamste verschillen zijn: (i) de forfaitaire aard van
de vermindering van de bijdragen, (ii) de wijzigingen van de toekenningsduur van
deze vermindering (korter tussen een en twee jaar werkloosheid, langer vanaf 3 jaar)
en (iii) de mogelijkheid om deze verminderingen met de structurele verminderingen
te cumuleren en in sommige gevallen aan te vullen met een “werkuitkering”, die door
de RVA wordt gefinancierd. Het bedrag van de vermindering kan op die manier hoger
liggen dan het bedrag dat in het kader van het VBP werd toegekend.
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Uit onze resultaten is duidelijk gebleken dat een inkorting van de toekenningsperi-
ode de doeltreffendheid van het VBP zou kunnen verhogen, tenminste als het gaat
om het luik dat is bestemd voor de werklozen met een werkloosheidsduur van 12 à
24 maanden. De nieuwe voorziening werd in de gewenste zin aangepast: de toeken-
ningsperiode voor deze groep werd verkort van 24 tot 12 maanden.

4.3. VOORZIENINGEN TEGEN WERKLOOSHEIDSVALLEN
Indien de werkloosheidsval de voornaamste oorzaak van structurele werkloosheid
bij laaggeschoolden was, zouden we als argument kunnen aanhalen dat het sti-
muleren van het werkaanbod voor dat segment van werknemers een grotere impact
zou hebben dan een uitbreiding van de vraag. Een dergelijke stimulans zou bijvoor-
beeld de “werkbonus” zijn. Recente studies (10) aangaande de invloed van de
belastingkredieten ten voordele van personen met een laag inkomen in de
Verenigde Staten (“Earned Income Tax Credit” of “EITC”) en het Verenigd
Koninkrijk (“Working Families Tax Credit”) leiden echter tot gemengde conclusies.
Enerzijds kon door deze voorzieningen inderdaad de arbeidsdeelname van alleen-
staande personen en van koppels waarvan beide leden niet-actief zijn, worden ver-
hoogd. Anderzijds hebben ze geleid tot de vermindering van de participatie van de
personen wier partner werkt, en tot de vermindering van de arbeidsduur van perso-
nen die op die manier hun inkomen verlagen teneinde van het voordeel van het
belastingkrediet te kunnen genieten. Cahuc (2001) haalt als argument aan dat deze
resultaten door de verschillende institutionele context van de Angelsaksische landen
en Continentaal Europa niet kunnen worden vergeleken. Doordat het niveau van
het minimumloon en de sociale bescherming in Continentaal Europa hoger zijn,
wordt de tewerkstelling van een groot aandeel van de laaggeschoolde werknemers
er aan banden gelegd door een tekort aan vraag naar werk op dit salarisniveau. Een
groter aanbod zou de werkloosheid van deze groep alleen nog doen toenemen.

We zouden uiteraard kunnen stellen dat het hoge werkloosheidscijfer in Continen-
taal Europa in fine wordt veroorzaakt door deze vrijgevige sociale bescherming.
Hoewel we van oordeel zijn dat de doeltreffendheid van de werkloosheidsverzeke-
ring kan worden verbeterd door een aanpassing van het profiel van de vergoedingen
en/of door een betere opvolging van het zoeken naar werk door de werklozen (11)
en dat de intensiteit waarmee naar werk wordt gezocht, gevolgen heeft voor de cre-
atie van vacatures, denken we niet dat de structurele werkloosheid merkbaar kan

(10) Zie Cahuc (2001) voor een synthese.
(11) Dit houdt niet in dat wij zonder voorbehoud staan achter elk aspect van de nieuwe opvol-
gingsvoorziening voor werklozen, die sinds 1 juli 2004 in voege is. Een evaluatie van dit systeem
maakt echter niet het voorwerp uit van dit artikel.
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dalen zonder een aanzienlijke daling van de gemiddelde vergoeding. Aangezien een
dergelijk beleid het armoedecijfer aanzienlijk zou kunnen doen stijgen, is het vol-
gens ons geen optie die het overwegen waard is.

5. CONCLUSIE

Op basis van deze analyse oordelen wij dat de verminderingen van de socialezeker-
heidsbijdragen het probleem van ondertewerkstelling bij de lager geschoolden kun-
nen oplossen.

Naar onze mening dienen de volgende beginselen als leidraad genomen te worden:
� de structurele bijdrageverminderingen moeten worden herverdeeld ten voordele

van de lage inkomens. De verminderingen zouden maximaal zijn op het niveau
van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Ze zouden vervolgens
geleidelijk afnemen en ophouden te bestaan vanaf een bepaald drempelloon.
Aangezien het begrip “laag loon” niet voor elke leeftijdscategorie hetzelfde
betekent, bevelen wij aan om deze drempel progressief te laten variëren volgens
de leeftijd van de werknemer. We hebben erop gewezen dat verminderingen van
de socialezekerheidsbijdragen gericht op de werknemers die het wettelijke mini-
mum krijgen, zichzelf op termijn kunnen financieren. Door af te stappen van de
dure forfaitaire vermindering voor alle loontrekkenden en van de vermindering
die toeneemt naarmate het loon van de werknemers met een hoog loon toe-
neemt, zou een zeer grote financiële marge vrijkomen waardoor een grotere ver-
mindering op de lage lonen op korte termijn zou kunnen worden gefinancierd;

� aanvullend op die hervormde structurele verminderingen zijn aanwervingssubsi-
dies voor werklozen gerechtvaardigd voor groepen wier aanwervingkansen afne-
men naarmate de duur van de inactiviteit toeneemt. Dat is bijvoorbeeld het geval
voor de jongeren. We moeten echter uitermate behoedzaam zijn bij de bepaling
van de doelgroepen om zoveel mogelijk de negatieve effecten te vermijden voor
de groepen die niet in aanmerking komen en nochtans vergelijkbaar zijn. Als we
ons bijvoorbeeld vooral op de jongeren richten, zou de subsidie trapsgewijs vol-
gens de leeftijd moeten afnemen. We kunnen moeilijk nog meer nauwkeurige aan-
bevelingen geven: het is belangrijk om de in 2004 ingevoerde aanwervingssubsi-
dies zeer nauwgezet te beoordelen.

Er is kritiek gerezen op dit soort van hervorming dat de vraag naar lageloonbanen
stimuleert alsook op de doelstelling van zulke maatregel. We lichten deze kritiek
kort toe en formuleren er een antwoord op. Hierdoor kunnen we tegelijkertijd de
dubbelzinnigheid wegwerken aangaande het volgende punt: wij zijn geenszins van
oordeel dat de verminderingen gericht op de werknemers met een laag loon de
enige remedie zijn, of een toereikende voorwaarde zijn om de sociaaleconomische
problemen van deze bevolkingsgroepen van de baan te helpen.
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a) “Er zijn niet voldoende effectieve kandidaten voor dergelijke banen.” Het is een
feit dat er vacatures voor laaggeschoolden open blijven. Vooraleer we de loonvoor-
waarden van elke laaggeschoolde baan aanklagen, moeten we rekening houden met
andere factoren die dit fenomeen kunnen verklaren. De niet-ingevulde werkposten
zijn bijvoorbeeld vaak zeer specifiek, in die zin dat ze met precaire werkom-
standigheden worden geassocieerd: onregelmatige of lange werktijden, gevaarlijk
werk of nachtwerk, enz. Bij gebrek aan al dan niet geldelijke vergoedingen voor
deze precaire omstandigheden, is het begrijpelijk dat de werknemers ze niet aan-
vaarden. Er zijn overigens andere elementen die verklaren dat vacatures voor
laaggeschoolde arbeid niet ingevuld worden: gebrekkige informatie over de vaca-
tures en de kandidaten, discriminatie bij de aanwerving, onaangepast aanbod aan
kinderdagverblijven en naschoolse opvang, problemen op het vlak van mobiliteit,
enz. Inspelen op al deze factoren veronderstelt goed presterende, openbare en
privéplaatsingsdiensten, aangepaste stimulansen voor de werkzoekenden, een doel-
treffende strijd tegen discriminerend gedrag en investeringen in en een streven naar
een grotere doeltreffendheid in de betrokken diensten (kinderopvang, mobiliteit).

b) “Men probeert om arbeidsplaatsen te creëren onder aan de loonschaal, daar waar
de loonmobiliteit zwak is.” We moeten ons afvragen of het alternatief voor lang-
durige werkloosheid verkieslijk is, als we rekening houden met de productiviteit
van de betrokken personen. De term “verkieslijk” moet worden begrepen vanuit het
standpunt van het betrokken individu en zijn onmiddellijke omgeving, maar ook
vanuit het standpunt van de gemeenschap (die een verlies van goederen- en dien-
stenproductie ondergaat, de betaling van de uitkeringen financiert en het verlies aan
belastingontvangsten en de andere maatschappelijke kosten die uit werkloosheid
voortvloeien, compenseert). Voor zover wij weten, bestaat er in België geen ern-
stige studie over de loonmobiliteit van de werknemers met een laag inkomen. De
internationale literatuur bevestigt dat het fenomeen hardnekkig blijft voortbestaan,
zelfs na de correctie van het endogene karakter van de oorspronkelijke positie. Het
is duidelijk dat sommige van de in deze bijdrage niet aangehaalde beleidsinitiatieven
hier mogelijkerwijze een rol spelen. Het gaat bijvoorbeeld om voortgezette opleidingen
en herkenning van daarmee overeenstemmende bekwaamheden in de loonschalen.

c) “De verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen moeten stijgingen van de
nettolonen financieren.” Dat is in zekere mate onvermijdelijk en kan tegelijkertijd de
eerste twee kritieken matigen. In die beroepen, sectoren of regio’s waar de beper-
kingen op het vlak van beschikbaarheid van mankracht scherper naar voren komen,
zijn redelijke stijgingen van het nettoloon een gezonde reactie die het aanbod aan
mankracht wil stimuleren. Dit gezegd zijnde kan de controle van de “loonnorm” (de
aanhalingstekens zijn noodzakelijk, gezien de evolutie van de lonen sinds de invoe-
ring van de norm in 1996) geen genoegen nemen met een meting van de stijging
van de gemiddelde loonkost. We moeten ook rekening houden met de evolutie van
de spreiding van de brutolonen.
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d) “Het stimuleren van tewerkstelling voor laaggeschoolden is een oplossing in da-
lende lijn en een hopeloze wedren met de lagelonenlanden.” We zijn ons goed
bewust van de noodzaak om de prestaties van onze onderwijssystemen en systemen
voor voortgezette opleiding te verbeteren, teneinde het in brede zin beschouwde
kwalificatieniveau op te trekken. Toch zijn wij van oordeel dat er echt heel drin-
gend inschakeling in het beroepsleven moet worden geboden aan die bevolkings-
groepen die het onderwijssysteem reeds hebben verlaten of dit heel binnenkort
zullen verlaten met een productiviteitsniveau dat te laag is rekening houdende met
de huidige snelle economische en technologische evoluties. De combinatie van
deze acties (en andere hervormingen) kan ons doen hopen dat het niet om een
vergeefse wedren gaat.

(Vertaling)
__________
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DE IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE
AANWERVING VAN WERKZOEKENDEN IN
EEN INSCHAKELINGSBEDRIJF (1)

DOOR OLIVIER GREGOIRE* en ALEXIS PLATTEAU**

* econoom, gastonderzoeker Centre d’économie sociale, Universiteit van Luik

** econoom, onderzoeker, CERISIS, Université catholique de Louvain

1. INLEIDING

De overheid werd zich in de jaren negentig bewust van het belang om de tewerk-
stelling van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Op het vlak van
de sociale economie steunde het Waalse Gewest niet alleen de beschutte werkplaat-
sen, die in hoofdzaak bestemd zijn voor gehandicapten, en de Entreprises de Forma-
tion par le Travail of leerwerkbedrijven, die vooral zijn gericht op de opleiding van
laaggeschoolden, maar ook de ontwikkeling van zogenaamde inschakelingsbedrij-
ven. De doelstelling van deze inschakelingsbedrijven bestaat erin, banen te creëren
met het oog op de sociale en professionele herinschakeling van personen die uit de
traditionele arbeidscircuits zijn uitgesloten. Om deze taak te vervullen, ontvangen
zij subsidies van het Waalse Gewest voor elke persoon in moeilijkheden die wordt
aangeworven. Kenmerkend voor deze subsidie is het feit dat ze degressief is en
beperkt in de tijd. De aangeworven personen in moeilijkheden moeten dus in staat
zijn om na vier jaar een productiviteitsniveau te bereiken dat de onderneming in
staat stelt om competitief te blijven op de markt waarop ze werkzaam is (bouw,
recycling, buurtdienst, enz.).

In dit artikel stellen we de berekening van de budgettaire impact voor die de aan-
werving van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden (DEPP’s) heeft op de begro-
ting van de overheidsfinanciën (2) in de door het Waalse Gewest erkende inschakelings-

(1) Artikel opgesteld in het kader van het onderzoekscontract “Sociale economie, maatschappelijke
integratie en duurzame ontwikkeling”, gefinancierd door de Wetenschappelijke, technische en cul-
turele diensten (DWTC) – juni 2005. De auteurs bedanken de professoren Marthe Nyssens en
Jacques Defourny voor hun commentaar en Lander Mestdagh voor het nakijken van de vertaling.
(2) DEPP (Demandeur d’emploi particulièrement difficile à placer) staat voor elke werkzoekende die
op het ogenblik van zijn aanwerving sinds minimum vierentwintig maanden bij het FOREM is
ingeschreven als werkzoekende; hij mag geen diploma hebben van het hoger secundair onderwijs en
de voorbije twaalf maanden niet hebben genoten van onderwijs met volledig leerplan; evenmin mag
hij gedurende meer dan honderdvijftig uur als loontrekkende of meer dan een trimester als zelfstandi-
ge hebben gewerkt.
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bedrijven (Decreet van 16 juli 1998 houdende de voorwaarden onder dewelke de
inschakelingsbedrijven worden erkend en gesubsidieerd). 

Volgens de definitie die we verderop in dit artikel voorstellen, bedraagt de netto
impact voor de overheid op de begroting het verschil tussen de uitgaven en de
inkomsten die verband houden met twee verschillende situaties. Wij voeren deze
analyse in eerste instantie uit zonder rekening te houden met het deadweighteffect
(3). Het is met andere woorden onze bedoeling om in termen van begroting de
vergelijking te maken tussen een situatie waarin een persoon DEPP is en een situatie
waarin deze persoon voor een inschakelingsbedrijf (IB) werkt. De meting van het
deadweighteffect, uitgevoerd in het kader van het onderzoek “sociale economie,
maatschappelijke integratie en duurzame ontwikkeling” dat door de DWTC werd
gefinancierd, leert ons dat 30% van de werknemers zonder tewerkgesteld te zijn in
een inschakelingsbedrijf, werk zou hebben gevonden, gemiddeld binnen 2 jaar na
de begindatum van het inschakelingsproces. Bijgevolg houden we in een tweede
instantie met dit gegeven rekening om de meting van de netto impact op de begro-
ting te verfijnen. Voor 30% van de werknemers moeten we een situatie van tewerk-
stelling in een IB niet vergelijken met een DEPP-statuut, maar wel met een situatie
van tewerkstelling in een “klassieke” onderneming.

Een dergelijke benaderingswijze sluit dus aan bij het perspectief van een kosten-
batenanalyse. Met andere woorden, we bestuderen niet alleen de kosten die
ontstaan door de opdracht van de IB’s – namelijk jobcreatie – maar ook de opbreng-
sten die ze voor de overheidsbegroting met zich meebrengen. We voegen hier aan
toe dat alleen de kosten en baten voor de overheidsfinanciën worden besproken.
Met de psychosociale of menselijke gevolgen, die door hun aard moeilijk of hele-
maal niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt, blijven buiten beschouwing. Dit is
naar onze mening de voornaamste beperking van dit soort oefening. Het spreekt
voor zich dat de gevolgen van de jobcreatie voor de DEPP’s zich niet tot kosten en
baten voor de overheid beperken. Alle aspecten aangaande de sociale erkenning,
het grotere welzijn van de personen, enz. maar ook de aspecten in verband met de
vermindering van de maatschappelijke breuken tussen verschillende groepen en de
vermindering van de criminaliteit zijn een diepgaande beoordeling waard.

De gegevens met betrekking tot de DEPP’s zijn afkomstig van een enquête die
tussen maart 2003 en mei 2003 in 10 inschakelingsbedrijven werd gehouden (4) en
van de administratieve dossiers van de Algemene Directie Economie en Tewerk-
stelling van het Ministerie van het Waalse Gewest. De gegevens die werden gebruikt
om het deadweighteffect te bepalen, zijn eveneens afkomstig van enquêtes die
tussen februari 2003 en juni 2003 bij werknemers in een inschakelingsproces plaats
vonden.

(3) Het deadweighteffect is het percentage werknemers in een inschakelingsbedrijf dat in elk geval
ander werk zou hebben gevonden indien er geen inschakelingsbedrijven waren geweest.
(4) Tweeënveertig sociale inschakelingsbedrijven waren actief op het ogenblik van de enquête.
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De impact op de begroting van een DEPP-persoon binnen een IB kan niet worden
berekend zonder het onderzoeksveld af te bakenen. Daarom lichten we in het eerste
deel de gebruikte methodologie toe, alsook de verschillende veronderstellingen die
voor het vervolg van de studie moeten worden gemaakt. Vervolgens bestuderen we
de kosten en baten die voortvloeien uit de situaties waarin de persoon DEPP is. In
het derde deel komen we tot de kern van de analyse van de impact op de begroting.
De kosten en baten voor de overheidsfinanciën die uit de situatie “werknemer in een
inschakelingsbedrijf” voortvloeien, worden er onder de loep genomen. In het vierde
deel brengen we de resultaten samen in overzichtstabellen, uitgaande van de veron-
derstelling dat er geen deadweighteffect is. De belangrijkste resultaten, nog steeds
volgens deze zelfde veronderstelling, worden in het vijfde deel geanalyseerd en geïn-
terpreteerd. Tot slot belichten we in het zesde deel de invloed van het deadweight-
effect op de daadwerkelijke netto impact op de begroting.

2. ANALYSEKADER

2.1. METHODOLOGIE
De gebruikte methodologie steunt grotendeels op de methodologie die door Jadoul
(2000) werd gehanteerd toen hij voor de overheid de kostprijs evalueerde van de
financiering van de buurtdiensten door middel van een actief werkgelegenheids-
beleid (5). Door het bijzondere kader van de inschakelingsbedrijven moest dit
basisschema worden aangepast.

In de inleiding hebben we de impact op de begroting gedefinieerd als het verschil
voor de overheid tussen de uitgaven en de inkomsten die met twee verschillende
situaties verband houden. In de eerste situatie is de persoon een zeer moeilijk te
plaatsen werkzoekende. In de tweede situatie heeft deze persoon een betaalde
arbeidsplaats in een inschakelingsbedrijf. Met andere woorden, de impact op de
begroting is het verschil op het vlak van het netto financieringstekort van de over-
heid tussen twee verschillende situaties. Positieve impact wordt budgettaire
meeropbrengst genoemd, bij negatieve impact spreekt men van budgettaire kost.

(5) We haalden ook inspiratie uit de werken van Festjens et al. (1997) en Bresseleers et al. (2004)
over de budgettaire kost van een werkloze, en in de studie van Dusart en Gregoire (2003) over de
berekening van de impact van de aanwerving van personen met een handicap in een beschutte
werkplaats in het Waalse Gewest.
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OMKADERDE TEKST 1:

Impact op de begroting van de aanwerving van een DEPP in een IB = 
(SZBib – SZBdepp) + (Belastingenib – Belastingendepp) - (Sociaalib – So-
ciaaldepp) – (BTWib –BTWdepp) – Subsidies met:
� “DEPP” = situatie van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekende en “IB” = situatie
van werk in een inschakelingsbedrijf; 
� (SZBib –SZBdepp) = variatie van de parafiscale inkomsten voortvloeiend uit de
aanwerving van een DEPP in een inschakelingsbedrijf (socialezekerheidsbijdra-
gen,…);
� (Belastingenib – Belastingendepp) = variatie van de belastingontvangsten
voortvloeiend uit de aanwerving van een DEPP in een inschakelingsbedrijf;
� (Sociaalib – Sociaaldepp) = variatie van de uitgaven voor sociale zekerheid
voortvloeiend uit de aanwerving van een DEPP in een inschakelingsbedrijf;
� (BTWib – BTWdepp) = variaties in de BTW-ontvangsten;
� Subsidies = subsidies bestemd voor tewerkstelling in een IB.

Deze definitie omvat alle variaties van de parafiscale inkomsten (persoonlijke en
patronale socialezekerheidsbijdragen), de belastingontvangsten (personenbelasting,
indirecte belasting, vennootschapsbelasting), de BTW-ontvangsten en de uitgaven
voor sociale zekerheid (werkloosheidsuitkeringen, bestaansminimumuitkeringen,…).
De onderstaande tabel geeft deze verschillende elementen weer.

TABEL 1: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING VAN EEN WERKZOEKENDE IN EEN
INSCHAKELINGSBEDRIJF

Situatie (IB) (DEPP) (IB)-(DEPP)

Opbrengsten SZBib SZBdepp + (SZBib – SZBdepp)
Belastingenib Belastingendepp + (Belastingenib – 
BTWib BTWdepp Belastingendepp)

+ (BTWib – BTWdepp)

Kosten Sociaalib Sociaaldepp + (Sociaalib – Sociaaldepp)
Subsidies + Subsidies

Opbrengsten – + SZBib + SZBdepp + (SZBib – SZBdepp)
Kosten + Belastingenib + Belastingendepp + Belastingenib –

+ BTWib + BTWdepp Belastingendepp)
- Sociaalib - Sociaaldepp + (BTWib – BTWdepp)
- Subsidies - (Sociaalib-Sociaaldepp)
------------------------------------------------------------------- - Subsidies
netto financieringssaldo netto financieringssaldo ----------------------------------
in (IB) in (DEPP) Impact op de begroting

van de aanwerving van
een DEPP in een IB

Bron: JADOUL (2000, p. 15).612
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2.2. VERONDERSTELLINGEN
We wijzen er nu reeds op dat onze analyse van de impact op de begroting van de
aanwerving van een zeer moeilijk te plaatsen werkzoekende door een inschakelings-
bedrijf, analyse zoals we die hierboven hebben beschreven, enkele beperkingen
kent:

Ten eerste is de analyse statisch, terwijl de subsidies degressief zijn en beperkt zijn
in de tijd (4 jaar per werknemer) (6). Deze keuze wordt gerechtvaardigd door het
feit dat het voor de inschakelingsbedrijven voornamelijk de bedoeling is om de
werknemers in de onderneming te houden. De aangeboden baan is dus geen “over-
gangsbaan”. In dat verband toont een studie van het CIRIEC (2003, p. 15) dat het
voor de meeste inschakelingsbedrijven (29 IB’s van de 42) vooral de bedoeling is
om voor de DEPP’s stabiele jobs te creëren. Volgens datzelfde rapport (p. 109) ligt
in de helft van de IB’s het DEPP-verloop laag tot zelfs nihil. Niettemin worden de
resultaten, door de analyse als statisch te beschouwen, uiteraard vertekend ten
nadele van het heden, aangezien de werknemers vanaf het vijfde jaar na de aanwer-
ving volledig ten laste zijn van het inschakelingsbedrijf. Om deze vertekening alsnog
gedeeltelijk weg te werken hebben we alle subsidies die voor de DEPP’s worden
toegekend, samengeteld en vervolgens hebben we deze som gedeeld door het aan-
tal DEPP’s dat in de onderneming werkt (of ze nu al dan niet subsidies krijgen). We
bekomen op die manier een gemiddeld maandelijks subsidiëringsbedrag per
werknemer. Uiteraard zal dit bedrag met de tijd veranderen. Indien de IB’s tot een
groot aantal aanwervingen overgaan, neemt wellicht de gemiddelde subsidie per
werknemer toe. Indien de IB’s daarentegen bij het huidige aantal werknemers blijven,
zullen de subsidies naarmate de jaren voorbijgaan, aanzienlijk verminderen. We
wijzen erop dat één subsidie niettemin toch stabiel is in de tijd, namelijk de subsidie
die wordt toegekend voor de functie van sociaal begeleider.

In de tweede plaats blijven de macro-economische gevolgen van de investeringen
van de IB’s buiten het kader van onze studie, om de evidente reden dat we de
analyse moeten afbakenen. De verwante uitgaven in verband met de beroepsinac-
tiviteit of met de aanwerving van werkzoekenden in een IB tellen evenmin mee bij
de bepaling van de budgettaire kost (exploitatiekosten van de sociaalrechtelijke
instellingen of andere instanties, zoals het AWIPH, de RVA, het OCMW, enz.). Enerz-
ijds kunnen deze uitgaven moeilijk worden geschat. Anderzijds gaan wij uit van de
veronderstelling dat de impact op de begroting in dat verband nihil is: de verwerk-
ing van het dossier van een DEPP-persoon door een van deze instellingen wordt hier
verondersteld identiek te zijn.

Ten derde hebben alle cijfers die wij in ons werk hebben gebruikt, betrekking op
het jaar 2001, om zo de berekeningen en resultaten homogeen te maken. Dit is het
recentste jaar waarvoor wij over alle voor onze berekeningen noodzakelijke 

(6) De subsidiëringswijze van de inschakelingsbedrijven wordt in deel 4 nader toegelicht.
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gegevens beschikken. Sinds die tijd zijn er lichte wijzigingen doorgevoerd inzake,
onder andere, de bedragen van de sociale bijdragen (werkloosheid, bestaansmini-
mum,...) en de gemiddelde lonen in de IB’s. We houden in de rest van de tekst geen
rekening met deze wijzigingen.

Ten vierde formuleren we een veronderstelling om het deadweighteffect in aan-
merking te nemen. Volgens de berekeningen die in het vervolg van de analyse wor-
den voorgesteld, zou 30% van de werknemers in een IB immers sowieso werk
hebben gevonden, gemiddeld 2 jaar na de referentiedatum die werd gekozen om
het deadweighteffect te evalueren. Niets wijst er evenwel op dat deze werknemers
opnieuw een niet-gesubsidieerde baan zouden hebben gevonden. Voor 30% van de
werknemers toegeven dat de subsidies voor de overheid verlies betekenen, is een te
pessimistische kijk op de werkelijkheid. Toch zou de mening dat deze werknemers
in geen enkel geval een niet-gesubsidieerde baan zouden hebben gevonden, tot een
veel te optimistische visie hebben geleid. De daadwerkelijke impact op de begroting
ligt dus ergens tussen deze beide resultaten in. Bovendien hebben wij de veronder-
stelling gemaakt dat deze 30% gelijk wordt verdeeld tussen de verschillende cate-
gorieën van DEPP’s die werden beschouwd (zie deel 3.2).

Ten slotte werd de berekening van de belastingen hier enigszins vereenvoudigd.
Wegens de beschikbare gegevens is de enige weerhouden vrijstelling van belasting
de basisvrijstelling (5.350 EUR voor een alleenstaande en 4.240 EUR voor elke part-
ner in het jaar 2001). De vrijstellingen voor kinderen ten laste, alsook de andere vrij-
stellingen inzake bijzondere gezinssituaties, werden niet in de analyse opgenomen.
De belastingvermindering voor vervangingsinkomens is de enige vermindering
waarmee rekening werd gehouden. Met de bijbetalingen van belastingen, zoals de
gemeentebelasting of de aanvullende crisisbijdrage, werd evenmin rekening
gehouden.

3. ZEER MOEILIJK TE PLAATSEN WERKZOEKENDE

3.1. OMSCHRIJVING
In deze studie concentreren wij ons op de impact van de aanwerving van zeer
moeilijk te plaatsen werkzoekenden (DEPP’s) in een inschakelingsbedrijf op de
begroting voor de overheid. Deze doelgroep (de DEPP’s) is een van de bestaans-
redenen van de IB’s. Een van de voorwaarden voor erkenning van de inschakelings-
bedrijven bepaalt immers dat deze laatste zich ertoe moeten verbinden dat tot de
personen die met een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, ook zeer moeilijk
te plaatsen werkzoekenden behoren.

Onder DEPP wordt verstaan, elke werkzoekende die op het ogenblik van zijn aan-
werving sinds minstens vierentwintig maanden bij het FOREM als werkzoekende is
ingeschreven; hij mag geen diploma van het hoger secundair onderwijs hebben en
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de voorbije twaalf maanden niet hebben genoten van onderwijs met volledig leer-
plan; evenmin mag hij gedurende meer dan honderdvijftig uur als loontrekkende of
meer dan een trimester als zelfstandige hebben gewerkt (7).

3.2. SOCIAALPROFESSIONELE SITUATIE VAN DE DEPP’S VOOR HUN TEWERKSTELLING
IN EEN INSCHAKELINGSBEDRIJF
Om de impact op de begroting te bepalen van de aanwerving van een DEPP in een
inschakelingsbedrijf, moeten we weten hoe zijn sociaal-professionele situatie (werk-
loze, enz.) was vóór hij werd aangeworven.

Op basis van enquêtes die in februari, maart en april 2003 bij de verantwoordelijken
van tien inschakelingsbedrijven werden gehouden, en op basis van de vergelijking
van de informatie afkomstig uit de administratieve DEPP-gegevens van de Algemene
Directie Economie en Werkgelegenheid (DGEE) van het Waalse Gewest, kunnen we
stellen dat 46% van de DEPP’s vóór de aanwerving in een IB langdurig werkloos
was. De andere situaties zijn in onderstaande tabel opgenomen.

TABEL 2: BELANGRIJKSTE ARBEIDSSITUATIE VAN DE WERKNEMERS VOOR AANWERVING IN EEN IB

Langdurig werklozen 46%
Bestaansminimumgerechtigden 31,50%
Stagiaires in een leerwerkbedrijf (EFT) 12,50%
Gerechtigden op een uitkering voor gehandicapten 5%
Werknemers in een beschutte werkplaats (BW) 5%

Bron: enquêtes en administratieve gegevens van de DGEE

(7) Het begrip DEPP wordt omschreven in het Besluit van 16 juli 1998 betreffende de voorwaarden
onder dewelke de inschakelingsbedrijven worden erkend en gesubsidieerd. Met een zeer moeilijk te
plaatsen werkzoekende wordt gelijkgesteld: 1. elke persoon die, op het ogenblik van zijn aanwer-
ving, als werkzoekende bij het FOREM ingeschreven staat en in aanmerking komt voor het bestaans-
minimum of voor de sociale hulp van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 2. elke per-
soon die, in de loop van de zes maanden voorafgaand aan zijn aanwerving, tijdens ten minste één
maand tewerkgesteld werd in het kader van de artikelen 60, §7, en 61 van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 3. elke persoon die bij het
AWIPH (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen) ingeschreven staat en
tegelijkertijd bij het “FOREM” als werkzoekende, die in de loop van de zes maanden vóór zijn aan-
werving niet meer dan honderdvijftig uur als werknemer of meer dan één trimester als zelfstandige
heeft gewerkt; 4. elke persoon die bij het AWIP ingeschreven staat, van wie de tewerkstelling in een
beschutte werkplaats in de loop van de zes maanden vóór zijn aanwerving is geëindigd; 5. elke per-
soon die in de loop van de zes maanden vóór zijn aanwerving een opleiding heeft gevolgd binnen
een door het Waalse Gewest erkend bedrijf voor vorming door arbeid; 6. elke bij het FOREM als
werkzoekende ingeschreven persoon die in de loop van de zes maanden vóór zijn aanwerving door
een industriële leerovereenkomst gebonden is.
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De DEPP’s ontvangen, of een werkloosheidsuitkering, of een bestaansminimum-
uitkering, of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een
handicap. We bekijken tevens de situaties waarbij ze in een beschutte werkplaats
(BW) worden aangeworven en wanneer ze over geen inkomen beschikken, maar als
stagiair in een leerwerkbedrijf een premie ontvangen. We veronderstellen gemak-
shalve dat de DEPP’s geen twee verschillende situaties met elkaar combineren
(bijvoorbeeld: ze zijn niet tegelijkertijd bestaansminimumgerechtigde en stagiair in
een leerwerkbedrijf).

Vooraleer we deze verschillende denkbeeldige situaties gedetailleerd onderzoeken,
moeten we de gezinssituatie van de DEPP’s (samenwonend met of zonder
gezinslast, alleenstaande) bekijken, aangezien de bedragen die aan werklozen,
bestaansminimumtrekkers en gerechtigden op een inkomensvervangende tege-
moetkoming worden toegekend, verschillen naargelang van de gezinssituatie. Uit de
beschikbare gegevens die tijdens de enquête bij 10 IB’s werden verzameld, blijkt dat
33% van de DEPP’s samenwonend was met gezinslast, 36% was alleenstaand en 30%
was samenwonend zonder gezinslast. Om de analyse niet nodeloos ingewikkeld te
maken, bepalen we dat de DEPP’s gelijkmatig in drie categorieën kunnen worden
onderverdeeld: eenderde samenwonenden met gezinslast, eenderde alleenstaanden
en eenderde samenwonenden zonder gezinslast.

3.2.1. Gerechtigde op een werkloosheidsuitkering
Bij de DEPP’s had 46% vóór zijn aanwerving in een inschakelingsbedrijf recht op
een werkloosheidsuitkering.

Om de impact van deze situatie op de begroting te bepalen, nemen we alleen het
minimumbedrag van de werkloosheidsuitkering in aanmerking. Deze keuze wordt
gemakkelijk gerechtvaardigd door het feit dat de DEPP’s, als ze werkten vooraleer
ze zich als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze inschreven, doorgaans slechts
lageloonbanen hadden (als gevolg van hun lage scholing). Door van deze veronder-
stelling uit te gaan kunnen we de factor ‘duur van de werkloosheid’ buiten
beschouwing laten, aangezien er voor de minimumbedragen geen verschil is tussen
het 1e jaar en de daaropvolgende jaren. Bovendien houden we evenmin rekening
met de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag voor werknemers van
minstens 50 jaar oud. Tot slot melden we dat elke gehandicapte werknemer recht
heeft op werkloosheidsuitkeringen tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten als
een gewone werkloze indien hij aan de algemene voorwaarden voldoet (8).

(8) Zie de Handigids van de FOD Sociale Zekerheid. Om aan de algemene voorwaarden te voldoen
moet de belanghebbende onder meer bewijzen dat hij, in het geval van een eerder in België uitgeoe-
fende job, een aantal bezoldigde dagen heeft gewerkt binnen een zekere periode die onmiddellijk
aan de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering voorafgaat.
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Uitgaande van de hierboven geformuleerde veronderstellingen en op basis van de in
2001 van kracht zijnde bedragen, weerhouden wij de volgende gegevens voor de
werkloosheidsuitkeringen (per maand): 826,54 EUR voor een samenwonende met
gezinslast, 625,56 EUR voor een alleenstaande en 459,94 EUR voor een samen-
wonende zonder gezinslast. Het betalen van de werkloosheidsuitkeringen wordt
beschouwd als een kost voor de Federale Staat. De gemiddelde maandelijkse kost-
prijs bedraagt 637,35 EUR (9).

Daarenboven worden de werkloosheidsuitkeringen als een inkomen beschouwd,
waardoor ze dan ook belastbaar zijn. Voor 2001 bekomen we de volgende belasting-
aanslagen:

TABEL 3: BEREKENING VAN DE JAARLIJKSE BELASTING – GERECHTIGDE OP EEN WERKLOOSHEIDS-
UITKERING

Statuut Jaar- Belasting- Belastbare Jaarlijks Basis-
inkomen vrije grondslag verschul- bedrag

som1 digde belasting-
belastin- vermin-

gen2 dering3

A B C = A – B D = C * 25% E

Alleenstaande werkloze 7.506,72 5.350 2.156,72 539,18 1.550
Samenwonende werkloze met gezinslast 9.918,48 4.240 5.678,48 1.419,62 1.810
Samenwonende werkloze zonder gezinslast 5.519,28 4.240 1.279,28 319,82 1.810

1 De basisvrijstelling bedraagt 5.350 EUR voor een alleenstaande en 4.240 EUR voor elke echtgenoot (Fiscaal
memento 2002).
2 De progressieve belastingschalen voor 2001 die in de analyse werden gebruikt, zijn afkomstig van het Fiscaal
memento 2002. 
3 Werkloosheidsuitkeringen en andere toelagen die worden verleend als herstel van een geheel of gedeeltelijk
verlies van inkomsten uit beroepsactiviteit, genieten een belastingvermindering (belastingvermindering voor
vervangingsinkomens). Voor het jaar 2001 (aanslagjaar 2002) belopen de basisbedragen voor belastingvermin-
dering voor gewone werkloosheidsuitkeringen 1.550 EUR voor een alleenstaande en 1.810 EUR voor een samen-
wonende (Fiscaal memento 2002).

Rekening houdende met de hierboven geformuleerde veronderstellingen betalen de
werklozen derhalve geen belastingen, aangezien de basisbedragen voor belas-
tingvermindering hoger liggen dan de jaarlijkse verschuldigde belasting. Met andere
woorden, de winst in termen van belastingen voor de Federale Staat is in dit geval
nihil.

(9) Dit bedrag wordt verkregen door te beschouwen dat er 1/3 samenwonenden met gezinslast zijn,
1/3 samenwonenden zonder gezinslast en 1/3 alleenstaanden.
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3.2.2. Bestaansminimumgerechtigde
Het bestaansminimum is een socialezekerheidsuitkering die een minimuminkomen
garandeert voor personen wier middelen ontoereikend of nihil zijn (10). Volgens
onze gegevens ontving 31,50% van de DEPP’s deze socialezekerheidsuitkering vóór
hij in een IB werd tewerkgesteld. Op basis van de officiële gegevens zijn de maan-
delijkse bestaansminimumbedragen die op 1 juli 2001 werden weerhouden: 733,63
EUR voor een samenwonende met gezinslast, 550,22 EUR voor een alleenstaande en
366,82 EUR voor een samenwonende zonder gezinslast. De gemiddelde maan-
delijkse kostprijs bedraagt met andere woorden 550,22 EUR en is ten laste van de
Federale Staat. De financiële opbrengsten zijn voor de Federale Staat nihil wanneer
een persoon het bestaansminimum ontvangt, aangezien deze inkomsten niet onder-
worpen zijn aan de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen.

3.2.3. Personen met een handicap: de inkomensvervangende tegemoetkoming
Deze uitkering dient als vervanging voor of aanvulling van het inkomen van een per-
soon met een handicap die omwille van zijn handicap niet in staat is om een vol-
doende hoog inkomen te verwerven. De uitkering is afgestemd op de persoon wier
verdiencapaciteit ten gevolge van zijn handicap beperkt is tot eenderde of minder
van wat een valide persoon kan verdienen door op de algemene arbeidsmarkt (met
uitzondering van beschutte arbeid) een beroep uit te oefenen (11).

We gaan uit van de veronderstelling dat de DEPP’s die deze uitkering krijgen, geen
ander inkomen hebben. Bijgevolg ontvangt een samenwonende met gezinslast in dit
geval maandelijks een bedrag van 748,32 EUR, een alleenstaande krijgt 561,24 EUR
en een samenwonende persoon met een handicap heeft recht op 374,19 EUR. Deze
bedragen zijn kosten voor de Federale Staat. De gemiddelde maandelijkse kostprijs
bedraagt met andere woorden 561,25 EUR. Personen met een handicap die een
inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, genieten overigens van een belas-
tingvermindering (12). Aangezien de bedragen voor de belastingvermindering hoger
liggen dan de verschuldigde belasting, betalen zij geen belastingen.

(10) Aangezien onze studie betrekking heeft op 2001, houden we geen rekening met de maatregelen
die werden doorgevoerd in het kader van de wet op het leefloon (wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie).
(11) De Handigids formuleert de algemene voorwaarden voor het bekomen van deze uitkering. Een
van die voorwaarden is dat de gehandicapte minstens 21 jaar oud moet zijn, de Belgische natio-
naliteit moet hebben en in België moet verblijven. We houden hier geen rekening met de uitkeringen
voor gehandicapten die worden toegekend in het kader van de wet van 27 juni 1969 voor de uit-
keringen die vóór 1 januari 1975 zijn ingegaan en de uitkeringen die tussen 31/12/1974 en
01/07/1987 werden toegekend. We beschouwen uitsluitend de uitkeringen die vallen onder de wet
van 27/02/1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
(12) Fiscaal memento (2002, p. 36). Voor het jaar 2001 (aanslagjaar 2002) belopen de basisbedragen
voor belastingvermindering voor de andere vervangingsinkomens 1.550 EUR voor een alleenstaande
en 1.810 EUR voor de personen die als partner worden beschouwd.
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TABEL 4: BEREKENING VAN DE JAARLIJKSE BELASTING – GERECHTIGDE OP EEN INKOMENS-
VERVANGENDE TEGEMOETKOMING

Statuut Jaar- Belasting- Belastbare Jaarlijks Basis-
inkomen vrije grondslag verschul- bedrag

som digde belasting-
belastin- vermin-

gen dering

A B C = A – B D = C * 25% E

Alleenstaande werkloze 6.734,80 5.350 1.384,80 346,2 1.550
Samenwonende werkloze met gezinslast 8.979,82 4.240 4.739,82 1.184,96 1.810
Samenwonende werkloze zonder gezinslast 4.490,27 4.240 250,27 62,57 1.810

3.2.4. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats
Sommige DEPP’s werkten in een BW vooraleer ze in een inschakelingsbedrijf van
start gingen. In Dusart en Grégoire (2003, p. 97) werd het gemiddelde maandelijkse
brutoloon per gehandicapte werknemer in voltijds equivalent (VE) in de BW’s
berekend voor het jaar 2000, alsmede de verschillende opbrengsten die voor de
overheid uit deze situatie voortvloeien. Het gemiddelde brutoloon bedroeg in 2000
1.098,68 EUR (13). De winst die voor de overheid uit deze situatie voortvloeit, is in
de onderstaande tabel weergegeven:

TABEL 5: WINST VOOR DE OVERHEID INZAKE DE BW’S

Gezinshoofd Alleenstaande Samenwonende Gemiddelde

Patronale SZB 294 294 294 294
Persoonlijke SZB 153 153 153 153
Belastingen 177 150 177 168
Totaal 624 597 624 615

Bron: Dusart en Grégoire (2003).

De gemiddelde winst voor de overheid bedraagt met andere woorden 615 EUR per
maand. In de onderstaande tabel geven we de kosten voor de overheid weer:

(13) De gegevens hebben betrekking op 2000. Aangezien dit de enige gegevens zijn waarover we in
dit verband beschikken, gebruiken we ze in onze analyse. 
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TABEL 6: KOSTEN VOOR DE OVERHEID INZAKE DE BW’S

Gezinshoofd Alleenstaande Samenwonende Gemiddelde

Subsidies AWIPH 830 830 830 830
Andere subsidies 66 66 66 66
RSZ-vermindering 268 268 268 268
Totaal 1.164 1.164 1.164 1.164

Bron: Dusart en Grégoire (2003).

De gemiddelde kostprijs voor de overheid bedraagt 1.164 EUR.

3.2.5. Zonder inkomen maar met recht op de “LWB-premie”
De uurpremie voor een stagiair in een leerwerkbedrijf (LWB) bedraagt 1 EUR bruto
per uur. Volgens de gegevens die tijdens de enquêtes werden verzameld, kregen de
LWB-stagiairs maandelijks 168 EUR (14) vóór ze in een inschakelingsbedrijf van start
gingen.

De winst die voor de overheid uit deze situatie voortvloeit, is nihil, gezien het lage
inkomen van de LWB-stagiairs. De enige kost is de LWB-premie, namelijk 168 EUR
per maand.

3.3. DE INDIRECTE BELASTING
Het hierboven toegelichte onderzoek van de verschillende sociaalprofessionele situ-
aties leert ons dat de opbrengsten voor de overheid beperkt zijn. In werkelijkheid
vormt de indirecte belasting de enige opbrengsten die voor de overheid uit deze
situaties voortvloeien. We maken de veronderstelling dat de consumptiequote 100%
bedraagt voor personen met een vervangingsinkomen. Voor personen met inkomen
uit werk (bijvoorbeeld in de BW’s), bedraagt de consumptiequote 83,4%. Het weer-
houden belastingtarief is 18,7% (15)

(14) We bekomen dit aantal door 1 EUR te vermenigvuldigen met het aantal uren dat gemiddeld per
maand wordt gepresteerd (168).
(15) Zie Festjens et al. (1997).
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TABEL 7: BEREKENING VAN DE INDIRECTE BELASTING

Situaties Gezinsstatuut Inkomens Consumptie- Indirecte
quote belasting

(18,7%)

Werkloosheidsuitkeringen Gezinshoofd 826,54 100% 154,56
Samenwonende 459,94 100% 86,01
Alleensdtaande 625,56 100% 116,98

Bestaansminimum Gezinshoofd 733,63 100% 137,19
Samenwonende 366,82 100% 68,60
Alleenstaande 550,22 100% 102,89

Uitkering voor gehandicapten Gezinshoofd 748,32 100% 139,94
Samenwonende 374,19 100% 69,97
Alleenstaande 561,24 100% 104,95

BW Gezinshoofd 778,06 83,4% 121,35
Samenwonende 778,06 83,4% 121,35
Alleenstaande 804,71 83,4% 125,50

LWB Allen 168 100% 31,41

Om de resultaten te vereenvoudigen, bepalen we voor de drie gezinssituaties een
gemiddelde. In de situatie “gerechtigden op een werkloosheidsuitkering” bedraagt
de indirecte belasting 119,18 EUR. Voor de situaties “bestaansminimum”, “uitkering
voor personen met een handicap”, BW en LWB bedraagt deze respectievelijk:
102,89 EUR, 104,95 EUR, 122,73 EUR en 31,41 EUR.

4. WERKNEMER IN EEN INSCHAKELINGSBEDRIJF

4.1. KENMERKEN VAN TEWERKSTELLING IN EEN INSCHAKELINGSBEDRIJF
De bedoeling van dit gedeelte bestaat erin, het gemiddelde loon van de DEPP-
werknemers in een IB nader toe te lichten (16) teneinde de belastingen en persoon-
lijke en patronale socialezekerheidsbijdragen te berekenen.

(16) Onder loon wordt verstaan het brutoloon vermeerderd met de verschuldigde werkgevers-
bijdrage, waarin de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie zijn inbegrepen. Onder loon wordt het
brutoloon verstaan.
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4.1.1. Het aantal werkuren per DEPP-werknemer in voltijds equivalent
Om het maandloon van de DEPP-werknemers in voltijds equivalent te bepalen,
geven we het aantal werkuren op dat per maand door de inschakelingsbedrijven aan
de DEPP-werknemers wordt betaald. Dit aantal werkuren wordt later in dit artikel
gebruikt als basisberekening voor de meting van de socialezekerheidsbijdragen en
de belastingen.

Op basis van 38 wettelijke uren per week in de meeste IB’s en van 52 arbeidsweken
per jaar, bekomen we een maximaal mogelijk aantal werkuren per jaar, namelijk
1976 uur (52 x 38).

Daarvan moet het aantal onbezoldigde uren worden afgetrokken. Hiertoe behoren
de uren technische werkloosheid en een gedeelte van de uren afwezigheid (17). Het
absentiecijfer wordt in 5 categorieën onderverdeeld: ziekten van korte duur, ziekten
van lange duur, arbeidsongevallen, ongerechtvaardigde afwezigheden en gerecht-
vaardigde afwezigheden. De uren afwezigheid wegens ziekte van lange duur en de
uren niet-gerechtvaardigde afwezigheid, evenals de uren technische werkloosheid
zijn niet bezoldigd.

Op basis van de gegevens die we bij de ondervraagde ondernemingen hebben verza-
meld, bedraagt het gemiddelde absentiecijfer (ziekten, arbeidsongevallen en
gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden) 13%. Steunend op een
vorige studie (Dusart en Grégoire, 2003, p. 96) zien we dat ziekten van korte duur,
arbeidsongevallen en gerechtvaardigde afwezigheden goed zijn voor 50% van het
totaal van de afwezigheden. Indien we deze laatste samentellen en we ze van het
maximaal mogelijke aantal werkuren per jaar aftrekken, bekomen we bijgevolg het
aantal uren dat jaarlijks wordt bezoldigd (18).

Daardoor bedraagt het aantal bezoldigde werkuren per maand 155 uur (1860/12).
We gaan ervan uit dat de uren jaarlijkse vakantie eveneens en op dezelfde manier
worden bezoldigd: ze worden immers via een uitbetalingsinstelling betaald door de
werkgeversbijdragen die voor de jaarlijkse vakantie bestemd zijn.

4.1.2. Het loonbeleid in de IB’s
Op grond van de gegevens van de enquêtes die bij de leiders van de inschakelings-
bedrijven werden gehouden, en van de minima die in 2001 in verschillende pari-
taire comités van kracht waren, hebben we een gemiddeld brutoloon berekend van
8,88 EUR per uur voor de werknemers in de inschakelingsbedrijven.

(17) In de statistieken drukken alle percentages verhoudingen uit in werkdagen. We behouden deze
zelfde percentages, maar we passen ze toe op de werkuren.
(18) Details van de berekeningen:

1) Verhouding onbezoldigde uren: 50%*13% = 6,25%.
2) Verhouding bezoldigde uren: 1976 – 0.0625*X = X => X = 1976/1.0625 = 1860.
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De meeste IB-werknemers hebben het arbeidersstatuut. Sommige IB-werknemers
hebben echter het bediendenstatuut. Aangezien het om een minderheid gaat,
beschouwen we vanaf hier in het artikel alle werknemers in inschakeling als arbeiders.

TABEL 8: GEMIDDELDE BRUTOMAANDLOON PER DEPP-WERKNEMER

Gemiddeld uurloon Aantal werkuren per Aantal werkuren per Gemiddelde
jaar per DEPP- maand per DEPP- brutomaandloon per

werknemer in VE werknemer in VE DEPP-werknemer in VE

8,88 EUR 1.860 155 1.376,40 EUR

Rekening houdend met de hierboven geopperde veronderstellingen bedroeg het
brutomaandloon in 2001 dus 1.376,40 EUR. Dit resultaat is zeer belangrijk omdat
het ons in staat stelt de opbrengsten voor de overheid te bepalen in termen van
socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

4.2. OPBRENGSTEN VOOR DE OVERHEID
De activiteit van de inschakelingsbedrijven, en meer bepaald de tewerkstelling van
DEPP’s in deze structuren, levert de overheid winst op. We onderzoeken nu zes
mogelijke opbrengsten, namelijk: persoonlijke socialezekerheidsbijdragen,
patronale socialezekerheidsbijdragen, inkomstenbelasting, indirecte belasting op de
consumptie, BTW en vennootschapsbelasting.

4.2.1. Enkelvoudige persoonli jke socialezekerheidsbijdragen en op het dubbele
vakantiegeld
De DEPP-werknemers van de IB’s dienen persoonlijke socialezekerheidsbijdragen
(SZB) te betalen ten belope van 13,07% op hun brutoloon verhoogd met 8%. Dat is
het gevolg van het feit dat ze hun vakantiegeld niet van hun werkgever krijgen,
maar wel van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of van een ander vakantiefonds.

Bijgevolg krijgen ze voor hun wettelijke vakantiedagen (enkelvoudig vakantiegeld)
geen loon van hun werkgever. Door de berekeningsbasis met 8% te verhogen, wor-
den de persoonlijke en patronale bijdragen die voor het enkelvoudig vakantiegeld
verschuldigd zijn, onrechtstreeks betaald, samen met het gewone loon.
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In onze studie verhogen wij het brutoloon van de gehandicapte werknemers niet
met 8%, aangezien al onze resultaten in maanden zijn uitgedrukt. We beschouwen
dat de twaalf maanden van het jaar identiek zijn. We gaan dus van de veronder-
stelling uit dat de IB’s niet bij de RSZ of een ander vakantiefonds zijn aangesloten,
maar dat ze het vakantiegeld rechtstreeks aan de arbeider uitbetalen (19).

a) Enkelvoudige persoonlijke SZB
In de onderstaande tabel geven we, op basis van het hoger berekende gemiddelde
bruto maandloon, de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van de DEPP-werkne-
mers weer.

TABEL 9: BEREKENING VAN DE PERSOONLIJKE SZB VAN DEPP-WERKNEMERS

Gemiddelde brutomaandloon Persoonlijke SZB (13,07%) per maand Belastbaar maandloon

1.376,40 159,1 1.217,30

In de overzichtstabellen van het volgende deel geven we de maandelijkse opbrengst
voor de Federale Staat weer ten belope van 159,1 EUR per werknemer.

b) Persoonlijke SZB op het dubbele vakantiegeld
Het wettelijke vakantiegeld bestaat uit enkelvoudig vakantiegeld, dat overeenstemt
met het loon voor maximum vier weken vakantie, en dubbel vakantiegeld, voor
deze vier weken vakantie.

Men beschouwt dat het enkelvoudige vakantiegeld als gewoon loon rechtstreeks
door de werkgever wordt betaald. De persoonlijke socialezekerheidsbijdragen zijn
derhalve reeds berekend op het enkelvoudige vakantiegeld. We concentreren ons
bijgevolg op die van het dubbele vakantiegeld:

(19) De totale bijdrage voor de jaarlijkse vakantie bedraagt in 2001 16,27%, waarvan slechts 6% per
trimester wordt geëist. De overige 10,07%, berekend op 108% van het jaarloon, is betaalbaar in de
loop van de maand april van het daaropvolgende jaar.
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TABEL 10: BEREKENING VAN DE PERSOONLIJKE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN OP HET DUBBELE
VAKANTIEGELD

Basisjaarloon 11*1.376,40 = 15.140,40

Tegen 108% 16.351,63
Bruto vakantiegeld (15,38%) 2.514,88
Afhouding op het dubbele vakantiegeld (13,07%)1 145,32
Solidariteitsafhouding (1%) 25,15
Belastbaar vakantiegeld 2.344,41
Belastbaar dubbel vakantiegeld2 1.031,54

1 De afhouding bedraagt 13,07% op het dubbele vakantiegeld (dat 6,8% van het basisloon op 108% vertegenwoordigt).
2 Het dubbele vakantiegeld vertegenwoordigt 6,8% van het basisloon. Het totale vakantiegeld stemt overeen met
15,38% van het basisloon. Bijgevolg telt het dubbele vakantiegeld voor 44% in het totale vakantiegeld.

Bron: RJV.

We delen de afhouding op het dubbele vakantiegeld door twaalf, om het
maandbedrag te bekomen. Dit bedrag van 12,11 EUR wordt aan de Federale Staat
betaald. Dit resultaat tellen we bij de 159,1 EUR die we in het vorige punt hebben
bekomen, vooraleer het in de overzichtstabellen op te nemen. Het totale bedrag van
de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen beloopt met andere woorden 171,21 EUR.

4.2.2. Patronale socialezekerheidsbijdragen
De aanwerving van DEPP-werknemers in een IB is onderworpen aan de betaling van
patronale socialezekerheidsbijdragen. Toch bestaat er een maatregel voor de ver-
mindering van de bijdragen ten gunste van de inschakelingsbedrijven en ven-
nootschappen met sociaal oogmerk (maatregel NAF 173 genoemd) die zeer moeilijk
te plaatsen werkzoekenden in dienst nemen (20). Het voordeel ligt in de vrijstelling
van een bepaald percentage van werkgeversbijdragen met betrekking tot de vol-
gende stelsels: het rust- en overlevingspensioen, de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, de werkloosheid, de kinderbijslag, het Fonds voor Beroepsziekten, het Fonds
voor Arbeidsongevallen, de loonmatiging en de bijzondere werkloosheidsbijdrage.
Bovendien is de vrijstelling degressief: 100% tijdens het eerste jaar dat volgt op de
aanwerving, 75% in het tweede jaar, 50% in het derde jaar en 25% in het vierde jaar.
De onderstaande tabel geeft de percentageberekening weer voor de werkgevers-
bijdragen die de DEPP-werknemers in de IB’s verschuldigd zijn.

(20) De omschrijving van DEPP verschilt lichtjes van de omschrijving die in het besluit van 1998 van
kracht is. Gemakshalve postuleren we dat alle DEPP’s in “inschakelingsbedrijven” binnen het kader
van maatregel NAF 173 vallen.
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TABEL 11: PERCENTAGES VAN DE PATRONALE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN VAN DEPP-HAND-
ARBEIDERS IN VOLTIJDS EQUIVALENT (VE) VOOR HET JAAR 2001

PATRONALE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN PERCENTAGES

Pensioenen 8,86%
Vergoedingen 2,35%
Geneeskundige verzorging 3,80%
Werkloosheidsuitkeringen 1,46%
Kinderbijslag 7,00%
Arbeidsongevallen 0,30%
Beroepsziekten 1,10%
Basisbijdragen 24,87%
Betaald educatief verlof 0,04% 
Basisbijdrage bestemd voor het Fonds Sluiting 
ondernemingen 0,14%
Bijzondere bijdrage bestemd voor het Fonds Sluiting 
ondernemingen1 0,16%
Subtotaal 25,21%
Loonmatiging 5,67 + 5,67 van de verschuldigde

werkgeversbijdragen = 7,1% 
Kinderopvang 0,05%
Begeleiding van de werklozen 0,10%
Totale bedrag van de verschuldigde werkgeversbijdragen2 32,46%
Totale bedrag van de niet-vrijgestelde bijdragen 0,51%

1 De bijzondere bijdrage bestemd voor het Fonds Sluiting ondernemingen bedroeg in 2001, 0,16%. 
2 Gemakshalve houden we geen rekening met de bijdragen verschuldigd aan de RSZ voor het Fonds voor bestaans-
zekerheid, noch met de bijzondere bijdrage inzake het werkloosheidsstelsel. Deze bijdrage van 1,60% is niet ver-
schuldigd voor werkgevers die op 30 juni van het voorafgaande jaar minder dan 10 werknemers tewerkstelden. De
meeste IB’s stellen minder dan 10 werknemers te werk. 

Bron: RSZ.

Op basis van dit resultaat vinden we de inkomsten voor die voor de Federale Staat
voortkomen uit de inning van de patronale SZB.

TABEL 12: BEREKENING VAN DE PATRONALE SZB VAN DE DEPP-WERKNEMERS IN VE

Gemiddelde brutomaandloon Patronale SZB (32,46%) Niet-vrijgestelde
patronale SZB (0,51%)

1.376,40 446,78 7,02

De patronale socialezekerheidsbijdragen bedragen voor elke DEPP-werknemer in VE
met andere woorden maandelijks 446,78 EUR (21).

(21) De structurele verminderingen van sociale lasten worden in het gedeelte over de kosten besproken.
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4.2.3. Personenbelasting
De werknemers van de doelgroep zijn op hun looninkomen personenbelasting ver-
schuldigd. In de onderstaande tabellen geven we de berekeningen van de belastin-
gen weer volgens de gezinssituatie.

TABEL 13: BEREKENING VAN DE BELASTINGEN VOOR EEN DEPP-WERKNEMER IN VE –
ALLEENSTAANDE 

Belastbaar Belastbaar Belasting- Belastbare Marginaal Belasting Belasting
bruto- brutojaar- vrije som grondslag belasting- verschuldigd verschuldigd
maandloon loon1 tarief2 per jaar per maand

A B = 12*A C D = B – C E F = D * E G = F / 12

1.217,30 15.639,14 5.350 10.289,14 40% 2.916,16 243,01

1 In dit bedrag is het belastbare dubbele vakantiegeld ten belope van 1.031,54 EUR inbegrepen. 
2 Wij passen een belastingtarief van 25% toe op de eerste 6.570 EUR, een belastingtarief van 30% op de volgende
2.140 EUR en van 40% op de overige 1.579,14 EUR. 

TABEL 14: BEREKENING VAN DE BELASTINGEN VOOR EEN DEPP-WERKNEMER IN VE –
SAMENWONENDE

Belastbaar Belastbaar Belasting- Belastbare Marginaal Belasting Belasting
bruto- brutojaar- vrije som grondslag belasting- verschuldigd verschuldigd
maandloon loon1 tarief2 per jaar per maand

A B = 12*A C D = B – C E F = D * E G = F / 12

1.217,30 15.639,14 4.240 11.399,14 40% 3.360,16 280,011

1 In dit bedrag is het belastbare dubbele vakantiegeld ten belope van 1.031,54 EUR inbegrepen. 
2 Wij passen een belastingtarief van 25% toe op de eerste 6.570 EUR, een belastingtarief van 30% op de volgende
2.140 EUR en van 40% op de overige 2.689,14 EUR. 

De opbrengsten voor de Federale Staat op het vlak van personenbelasting bedragen
maandelijks 243,01 EUR voor een alleenstaande en 280,01 EUR voor samenwonen-
den. Als we rekening houden met de verdeling tussen de verschillende gezins-
situaties, bekomen we dus een gemiddelde van 267,68 EUR.

4.2.4. Indirecte belasting op de consumptie
Als DEPP’s in een inschakelingsbedrijf werken, brengen ze voor de overheid 148,10
EUR indirecte belastingen op. We geven deze resultaten weer in de overzichts-
tabellen.

627

DE IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING VAN WERKZOEKENDEN IN EEN INSCHAKELINGSBEDRIJF

GREGOIRE-NED.qxp  4/05/2006  8:57  Pagina 627



TABEL 15: BEREKENING VAN DE INDIRECTE BELASTING

IB Gezinshoofd 937,29 83,4% 146,17
Samenwonende 937,29 83,4% 146,17
Alleenstaande 974,29 83,4% 151,95

4.2.5. BTW
Volgens onze berekeningen bekomen we een jaarlijkse opbrengst aan BTW van
138,57 EUR per werknemer, hetzij maandelijks 11,55 EUR. Om tot die bedragen te
komen, hebben we de bedragen voor de BTW op het omzetcijfer (rubriek 70 van de
minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel – MAR) vergeleken met die
van de aankopen en diensten en diverse goederen (rubrieken 60 en 61 van de
MAR). We voegen hier nog aan toe dat sommige posten van rubriek 61 niet aan
BTW onderworpen zijn (huurgelden, postzegels,...), maar toch in onze berekenin-
gen werden opgenomen. Het BTW-aandeel kan met andere woorden lichtjes onder-
schat zijn.

4.2.6. Vennootschapsbelasting
Op basis van de balansen van de inschakelingsbedrijven die we hebben bezocht,
bepalen we dat de inbreng aan vennootschapsbelasting 349,68 EUR per jaar per
DEPP-werknemer bedraagt, hetzij maandelijks 29,14 EUR.

4.3. KOSTEN VOOR DE OVERHEID
Bij de kosten die voor de overheid voortvloeien uit de activiteit van de inschakelings-
bedrijven, rekenen we de verschillende subsidies, alsook de structurele vermin-
deringen van de socialewerkgeversbijdragen.

4.3.1. Subsidies
Het besluit betreffende de voorwaarden waaraan de inschakelingsbedrijven moeten
voldoen om te worden erkend en gesubsidieerd, voorziet een subsidie om het
starten van de activiteit te ondersteunen, en een premie voor de aanwerving van
elke werknemer die, bij zijn aanwerving, als een DEPP wordt beschouwd (22). Voor
de ondernemer bedraagt de subsidie 18.593 EUR in het eerste jaar, 12.395 EUR in
het tweede jaar en 6.198 EUR in het derde jaar. Per werknemer die als DEPP wordt
beschouwd en die voltijds wordt aangenomen, is de premie gelijk aan 4.958 EUR in

(22) Voor een beschrijving van de verschillende subsidies verwijzen we de lezer naar het besluit van
16 juli 1998 betreffende de voorwaarden onder dewelke de inschakelingsbedrijven worden erkend
en gesubsidieerd. De subsidie voor de functie van sociaal begeleider, die in 2002 werd ingevoerd,
werd niet in onze berekeningen opgenomen.
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het eerste jaar van tewerkstelling, 3.719 EUR in het tweede jaar, 2.479 EUR in het
derde jaar en 1.240 EUR in het vierde jaar van tewerkstelling. Alle premies worden
door het Waalse Gewest uitbetaald.

Door de degressieve aard van de subsidies die aan de ondernemer en aan de DEPP’s
worden toegekend, is het moeilijk om voor de subsidie een maandgemiddelde te
berekenen. Om tot een zo nauwkeurig mogelijk resultaat te komen, hebben we
ervoor gekozen om alle hierboven genoemde premies op te tellen, aangezien we
van oordeel zijn dat de startsubsidie (die wordt geconcretiseerd in de vorm van een
degressieve premie die het loon van de bedrijfsleider compenseert) onder de DEPP’s
moet worden verdeeld. Vervolgens hebben we het totale premiebedrag gedeeld
door het aantal DEPP’s in voltijds equivalent. Op basis van de administratieve
gegevens en de enquêtes bekomen we dan een gemiddelde maandelijkse subsidie
van het Waalse Gewest ten belope van 450,09 EUR per DEPP-werknemer.

We beklemtonen dat deze berekeningsmethode enkele onvolmaaktheden vertoont.
Het systeem van de inschakelingsbedrijven is vrij recent en toen wij onze gegevens
inzamelden, waren veel van deze bedrijven nog in een startfase, met een sterke toe-
name van de tewerkstelling. Zo’n 80% van de premies werd toegekend aan DEPP’s
die nog geen twee jaar in het bedrijf werkten. Het gevolg daarvan is dat het gemid-
delde premiebedrag hoog ligt. Het loont de moeite om in de toekomst het aanwer-
vingsbeleid van de directie van de inschakelingsbedrijven te bestuderen: sommigen
kiezen wellicht voor een hoge turn-over teneinde voortdurend van de premies te
kunnen genieten; anderen geven dan weer de voorkeur aan integratie op lange ter-
mijn van hun werknemers, met een eerder defensief aanwervingsbeleid. Het gemid-
delde maandelijkse premiebedrag kan sterk variëren, afhankelijk van de keuze van
het aanwervingsbeleid en van het aantal IB’s dat de komende jaren wordt opgericht.

We melden tot slot dat we geen rekening hebben gehouden met andere subsidies
(SINE, ACTIVA, AWIPH), aangezien het moeilijk is om te na te gaan of deze voor de
DEPP’s bestemd zijn, dan wel voor andere werknemers die geen DEPP-statuut
hebben maar wel in een IB werken.

4.3.2. Structurele vermindering van de sociale lasten
De IB’s genieten van een structurele vermindering van de patronale SZB uit hoofde
van de vermindering van de bijdragen ten gunste van inschakelingsbedrijven en ven-
nootschappen met sociaal oogmerk (NAF 173). We hebben voor 2001 het gemid-
delde vrijstellingspercentage voor werkgeversbijdragen per DEPP-werknemer bere-
kend en dit percentage bedraagt 77%.
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TABEL 16: BEREKENING VAN HET MAANDBEDRAG VOOR DE VERMINDERING VAN DE SOCIALE
LASTEN VOOR DEPP-WERKNEMERS IN VE

Bruto- Werkgevers- Werkgevers- Gemiddeld Vermindering
maand- bijdragen bijdragen die per percentage van van de sociale

loon verschuldigd maand kunnen vermindering lasten per maand
per maand worden vrijgesteld van werkgevers-

lasten per maand

1.376,40 446,78 439,76 77% 338,62

De vermindering van de sociale lasten bedraagt per DEPP-werknemer 338,62 EUR
per maand.

5. RESULTATEN VAN DE BEREKENING VAN DE IMPACT OP DE BEGROTING

Ons baserend op tabel 1 van deel 1, passen we dit algemene kader toe op de inscha-
kelingsbedrijven, uitgaande van de veronderstelling dat het deadweighteffect nihil is:

TABEL 17: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING VAN EEN WERKZOEKENDE IN EEN
INSCHAKELINGSBEDRIJF

Situatie IB DEPP

Opbrengsten Persoonlijke en patronale SZB Belastingen
Directe en indirecte belasting
BTW
Vennootschapsbelasting 

Kosten Subsidies van de overheid Vervangingsinkomen
Vermindering patronale RSZ (werkloosheidsuitkeringen, 

bestaansminimum, enz.).
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5.1. RESULTATEN PER SITUATIE

5.1.1. Gerechtigde op een werkloosheidsuitkering (in EUR)

TABEL 18: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING IN EEN IB VAN EEN GERECHTIGDE
OP EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING

GERECHTIGDE OP EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING IB DEPP

Opbrengsten 1. Persoonlijke SZB 171,21 0
2. Patronale SZB 446,78 0
3. PB 267,68 0
4. Indirecte belasting 148,1 119,18
5. BTW 11,55 0
6. Ven.B. 29,14 0
Totaal 1.074,46 119,18

Kosten 1. Subsidies 450,09 0
2. RSZ-verm. 338,62 0
3. Werkloosheidsuitkeringen 637,35
Totaal 788,71 637,35
Opbrengsten – Kosten 285,75 -518,17
Netto impact = IB – DEPP 803,92

5.1.2. Gerechtigde op een bestaansminimum (in EUR)

TABEL 19: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING IN EEN IB VAN EEN GERECHTIGDE
OP EEN BESTAANSMINIMUM

GERECHTIGDE OP EEN BESTAANSMINIMUM IB DEPP

Opbrengsten 1. Persoonlijke SZB 171,21 0
2. Patronale SZB 446,78 0
3. PB 267,68 0
4. Indirecte belasting 148,1 102,89
5. BTW 11,55 0
6. Ven.B. 29,14 0
Totaal 1.074,46 102,89

Kosten 1. Subsidies 450,09 0
2. RSZ-verm. 338,62 0
3. Bestaansminimumuitkeringen 550,22
Totaal 788,71 550,22
Opbrengsten – Kosten 285,75 -447,33
Netto impact = IB – DEPP 733,08
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5.1.3. Gerechtigde op een inkomensvervangende tegemoetkoming (in EUR)

TABEL 20: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING IN EEN IB VAN EEN GERECHTIGDE
OP EEN INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING

GERECHTIGDE OP UITKERING VOOR GEHAND. IB DEPP

Opbrengsten 1. Persoonlijke SZB 171,21 0
2. Patronale SZB 446,78 0
3. PB 267,68 0
4. Indirecte belasting 148,1 104,95
5. BTW 11,55 0
6. Ven.B. 29,14 0
Totaal 1.074,46 104,95

Kosten 1. Subsidies 450,09 0
2. RSZ-verm. 338,62 0
3. Inkomensvervangende tegemoetkomingen 561,25
Totaal 788,71 561,25
Opbrengsten – Kosten 285,75 -456,3
Netto impact = IB – DEPP 742,05

5.1.4. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats (in EUR)

TABEL 21: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING IN EEN IB VAN EEN WERKNEMER
UIT EEN BW

TEWERKSTELLING IN EEN BW IB DEPP

Opbrengsten 1. Persoonlijke SZB 171,21 153
2. Patronale SZB 446,78 294
3. PB 267,68 122,73
4. Indirecte belasting 148,1 104,95
5. BTW 11,55 185,01
6. Ven.B. 29,14 0
Totaal 1.074,46 859,69

Kosten 1. Subsidies 450,09 896
2. RSZ-verm. 338,62 268
Totaal 788,71 1.164
Opbrengsten – Kosten 285,75 -304,31
Netto impact = IB – DEPP 590,06
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5.1.5. Zonder inkomen maar gerechtigde op de LWB-premie (in EUR)

TABEL 22: IMPACT OP DE BEGROTING VAN DE AANWERVING IN EEN IB VAN EEN GERECHTIGDE
OP DE LWB-PREMIE

OPLEIDING IN LBW IB DEPP

Opbrengsten 1. Persoonlijke SZB 171,21 0
2. Patronale SZB 446,78 0
3. PB 267,68 0
4. Indirecte belasting 148,1 31,41
5. BTW 11,55 0
6. Ven.B. 29,14 0
Totaal 1.074,46 31,41

Kosten 1. Subsidies 450,09 0
2. RSZ-verm. 338,62 0
Totaal 788,71 168
Opbrengsten – Kosten 285,75 -136,59
Netto impact = IB – DEPP 422,34

5.2. RESULTATEN PER SUBSIDIERENDE OVERHEID

TABEL 23: RESULTATEN VOOR DE OVERHEID (IN EUR)

Situatie vóór aanwerving in een IB FEDERALE STAAT WAALSE GEWEST

Gerechtigde op een werkloosheidsuitkering 1.254,01 - 450,09
Gerechtigde op een bestaansminimum in EUR 1.183,17 - 450,09
Gerechtigden op een inkomensvervangende 
tegemoetkoming 1.192,14 - 450,09
Tewerkstelling in een beschutte werkplaats 144,15 445,91
Zonder inkomen maar gerechtigde op de 
LWB-premie 704,43 -282,09

6. AANWERVING VAN EEN DEPP IN EEN INSCHAKELINGSBEDRIJF: GELDELIJKE
OPBRENGSTEN OF KOSTEN VOOR DE OVERHEID?

De resultatentabellen in het vorige deel tonen duidelijk aan dat de overheid in 2001
globaal genomen voordeel haalde uit de aanwerving van DEPP’s in inschakelings-
bedrijven (indien het deadweighteffect nihil is). Afhankelijk van de situatie van de
DEPP’s vóór de aanwerving in een inschakelingsbedrijf variëren de opbrengsten
voor de overheid immers maandelijks van 422,34 EUR tot 803,92 EUR per aange-
worven DEPP. De opbrengsten situeren zich op jaarbasis met andere woorden
tussen 5.068,08 EUR en 9.647,04 EUR per DEPP-persoon die in een inschakelings-
bedrijf in dienst wordt genomen. 633
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TABEL 24: TEWERKSTELLING VAN DE WERKNEMERS VOOR HUN AANWERVING IN EEN IB

Sociaalprofessionele situatie Spreiding Impact op de begroting

Langdurig werklozen 46% 803,92
Bestaansminimumgerechtigden 31,50% 733,08
Stagiaires in een leerwerkbedrijf (LWB) 12,50% 422,34
Gerechtigden op een uitkering voor gehandicapten 5% 742,05
Werknemers in een beschutte werkplaats (BW) 5% 590,06

Uitgaande van de spreiding over de verschillende sociaalprofessionele situaties vóór
aanwerving in een IB, bekomen we een gewogen gemiddelde maandelijkse winst
van 720,12 EUR voor alle categorieën van werknemers samen.

Deze positieve resultaten voor de overheidsfinanciën mogen evenwel niet het feit
verdoezelen dat de Federale Staat, door de niet-betaling van de werkloosheids-
uitkeringen (het bestaansminimum, enz.) en door de bijkomende opbrengsten in
termen van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, ruimschoots voordeel haalt
uit de tewerkstelling van zeer moeilijk te plaatsen werknemers in een inschakelings-
bedrijf. De opbrengsten voor de Federale Staat variëren immers van 144,15 EUR tot
1.254,01 EUR. Als we de gegevens van tabel 23 bekijken, zien we een gemiddelde
maandelijkse winst van 1.104,41 EUR per DEPP.

Het Waalse Gewest moet maandelijks bijdragen door de betaling van subsidies die
tussen 282,09 EUR en 450,09 EUR liggen voor elke DEPP in een inschakelingsbedrijf
die voordien niet in een BW heeft gewerkt. In het geval van deze laatsten bedroeg
de winst voor het Waalse gewest in 2001 445,91 EUR. Dat wordt voornamelijk ver-
klaard door het feit dat de subsidies hoger liggen voor werkposten in een beschutte
werkplaats dan in een inschakelingsbedrijf. Het gemiddelde verlies voor het Waalse
Gewest bedraagt 384,29 EUR.

In dat verband loont het om de vergelijking te maken tussen de impact op de
begroting van elk van de verschillende sociale tewerkstellingsbedrijven in België:
inschakelingsbedrijf (IB), beschutte werkplaats (BW), leerwerkbedrijf (LWB),
sociale werkplaatsen (SW).

TABEL 25: VERGELIJKING VAN DE IMPACT OP DE BEGROTING TUSSEN IB, LWB, BW EN SW (IN EUR)

Type van sociaal tewerkstellings-
bedrijf IB LWB SW BW

Meest negatieve geval +422 -1.492 -641 -181
Meest positieve geval +804 -1.492 -487 +234

Bronnen: Pinxteren (2001) en Dusart en Grégoire (2003). Alle bedragen zijn maandbedragen.
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Deze vergelijking toont duidelijk aan dat de IB’s voor de overheidsfinanciën een veel
voordeliger inschakelingsinstrument zijn dan de andere types van sociale tewerk-
stellingsbedrijven. Niettemin moeten wij bij deze vergelijking een tweevoudig voor-
behoud formuleren. Enerzijds zijn de doelstellingen (en doelgroepen) van deze
types van sociale tewerkstellingsbedrijven verschillend. Anderzijds houden de stu-
dies van de impact geen rekening met precies dezelfde winsten en dezelfde kosten,
ook al volgen ze dan dezelfde methodologie.

7. INTEGRATIE VAN HET DEADWEIGHTEFFECT: VOORUITBLIK OP DE RESULTATEN

De resultaten in deel 5 steunden op de veronderstelling dat het deadweighteffect
nihil was, dat wil zeggen dat geen enkele werknemer in een IB in een andere
onderneming werk zou hebben gevonden. Uiteraard stemt deze veronderstelling
niet met de werkelijkheid overeen.

In het eindverslag aangaande het onderzoek “sociale economie, maatschappelijke
integratie en duurzame ontwikkeling”, dat door de DWTC werd gefinancierd (zie
hierboven), hebben we het daadwerkelijke deadweighteffect van de IB’s gemeten.
Als we bij dit effect het brutoherinschakelingscijfer (gelijk aan 80% gemiddeld twee
jaar na de aanwerving in een IB, waarbij we een onderscheid maken tussen de
werknemers die nog steeds in het IB werken en degene die in een andere onderne-
ming zijn tewerkgesteld) voegen, bekomen we het netto-effect van de overgang
naar een IB, dat wil zeggen het aandeel van de werknemers in inschakeling die
begin 2003 tewerkgesteld zijn dankzij het IB, terwijl zij anders niet in staat zouden
zijn geweest om zich op de arbeidsmarkt te integreren. Dit cijfer bedraagt 50%
(80%-30%).

Om deze effecten beter te begrijpen hebben wij de voorkeur gegeven aan de matching-
methode, waarvoor het volgende principe geldt: op basis van een databank van
individuen die niet aan het bestudeerde beleid hebben deelgenomen, zonderen we
die individuen af die het dichtst staan bij degenen die wel van het beleid hebben
genoten; dit onderscheid tussen individuen kunnen we maken dankzij de variabelen
waarover we beschikken. Daarna vergelijken we de loopbaan van de op die manier
geselecteerde individuen met dat van de geobserveerde personen.

De databank die werd gebruikt voor het samenstellen van de controlegroep, werd
ons door het FOREM ter beschikking gesteld (23); de gegevens met betrekking tot
de werknemers in inschakeling zijn echter afkomstig van enquêtegegevens inzake
werknemers die tussen 2000 en 2002 in een IB van start zijn gegaan. We kennen de
loopbaan van deze werknemers vanaf het ogenblik dat ze zijn gestart, tot het eerste
semester van 2003. Toch kregen we te maken met een probleem. Aangezien de 

(23) Databank met de beroepsloopbaan en de sociaaleconomische basiskenmerken van alle als werk-
zoekende ingeschreven individuen in het Waalse Gewest.
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geobserveerde werknemers op om het even welke datum tussen 2000 en 2002 in
een IB zijn beginnen werken, hadden we aan het FOREM een databank per werk-
nemer moeten vragen waarin alle werkzoekenden op het ogenblik van hun start bij
het IB zijn opgenomen. Dit was echter redelijkerwijze niet haalbaar. Derhalve
hebben we ervoor gekozen om met gegevens per trimester te werken, daar deze de
beste uitkomst boden tussen de kwaliteit van de gegevens en de haalbaarheid van
de studie.

De variabelen die we voor het uitvoeren van de matching hebben weerhouden, zijn
de volgende: leeftijd, geslacht, behaalde diploma, duur van de werkervaring, natio-
naliteit en status vóór de start in het IB (werkloosheid, leefloon of zonder status),
alsook de anciënniteit (meer of minder dan een jaar). Deze methode stelde ons in
staat om gemiddeld 15 “individuen-paren” per studievoorwerp te weerhouden. Niet-
temin werden we geconfronteerd met vertekeningen van allerlei aard voor het
thema dat we in dit artikel bespreken.

OMKADERDE TEKST 2: VERTEKENING DOOR FOUTIEVE STEEKPROEFTREKKING BIJ
DE MATCHING-PROCEDURE

Ten eerste impliceert het gebruik van gegevens per trimester dat de individuen
van de controlegroep die tussen de datum van indiensttreding van de geob-
serveerde persoon en het einde van het trimester in kwestie opnieuw werk
zouden hebben gevonden, niet in beschouwing worden genomen. Bijvoorbeeld:
indien een werknemer op 30 november in een IB in dienst is getreden, waren wij
genoodzaakt om rekening te houden met de individuen uit de databank van het
FOREM die op 31 december niet-actief waren. Met een individu-paar dat op 15
december werk zou hebben gevonden, kon op die manier geen rekening worden
gehouden. Een individu uit de databank van het FOREM dat op 31 december niet-
actief was, zou zich ook na 30 november als werkzoekende kunnen hebben inge-
schreven, wat betekent dat we theoretisch geen rekening met hem dienden te
houden. Het gevolg van dit probleem is een onderschatting van het deadweight-
effect. Niettemin zijn wij van oordeel dat gegevens per trimester voldoende gede-
tailleerd zijn en dat deze vertekening bijgevolg relatief klein is.

Ten tweede is het mogelijk dat de individuen van de controlegroep tijdens de in
beschouwing genomen periode zelf in een IB aan de slag gegaan zijn. Dat heeft
dan weer tot gevolg dat het deadweighteffect wordt overschat. Omdat we een
voldoende aantal “individuen-paren” in overweging hebben genomen, oordelen
we niettemin dat deze gevallen waarschijnlijk zeer weinig voorkomen, te meer
daar de IB’s in totaal niet heel veel werknemers aannemen.

Ten derde kan het FOREM de loopbaan van sommige individuen niet met zeker-
heid weergeven. Een deel van de werkzoekenden die werk vinden, stellen het
FOREM daarvan immers niet op de hoogte. Bijgevolg weet deze instantie alleen
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dat deze personen zijn gestopt met stempelen. We kunnen echter wel redelijker-
wijze denken – en dat is de veronderstelling die wij hebben gemaakt – dat de
meerderheid van de individuen die minstens 4 maanden niet hebben gestempeld,
opnieuw werk hebben gevonden. Voor de personen die gedurende een periode
van minder dan 4 maanden met stempelen zijn gestopt (gevallen die tijdens ons
onderzoek bijzonder weinig voorkwamen), zijn wij ervan uitgegaan dat zij geen
werk hebben gevonden. Uiteraard is het mogelijk dat sommige personen door
deze veronderstellingen slecht werden geklasseerd. Dit blijkt evenwel slechts in
beperkte mate het geval te zijn en zou dus geen al te grote vertekening van onze
resultaten moeten teweegbrengen (als er al sprake kan zijn van vertekening,
veronderstellen we dat deze eerder in de richting van een overschatting van het
deadweighteffect zou gaan).

Ten vierde worden wij geconfronteerd met een selectievertekening, waarmee we
geen rekening konden houden. Het is immers evident dat andere variabelen dan
de zes waarmee wij rekening hebben gehouden, de toegang tot de IB’s, alsook de
loopbaan van de personen, beïnvloeden. Talloze variabelen zijn beschikbaar voor
de deelnemende groep (zoals het voorkomen van sociale of mentale problemen,
de instroom waaruit de mate van motivering van de personen kan worden
afgeleid, enz.) maar deze zijn voor de controlegroep niet waarneembaar. Som-
mige individuen met gunstige waarneembare kenmerken kunnen de facto moei-
lijk inschakelbaar zijn door het feit dat ze met sociale problemen kampen die dan
weer niet waarneembaar zijn. Daar geen rekening mee houden, heeft uiteraard
tot gevolg dat het deadweighteffect wordt overschat. Bovendien kon de motive-
ring niet worden waargenomen. Aangezien deze wellicht groter is bij individuen
die beslissen om een herinschakelingsproces te beginnen in een IB, kunnen we
ervan uitgaan dat het niet-meten ervan het deadweighteffect onderschat.
Bijgevolg is niet duidelijk in welke zin de selectie vertekend is.

Samengevat hebben we te maken met vier soorten vertekening: de eerste gaat in
de richting van onderschatting, de tweede in de richting van overschatting en
voor de overige twee is niet duidelijk welke richting ze uitgaan. Wij oordelen –
ons inziens terecht – dat deze vertekeningen niet al te groot zijn en dat ze
waarschijnlijk de neiging hebben om voor een groot stuk te worden geneu-
traliseerd.

In de praktijk hebben we een deadweighteffect verkregen van 30% gemiddeld twee
jaar na de indiensttreding (24), wat betekent dat meer dan twee van de drie werk-
nemers die tussen 2000 en 2002 in een IB werden aangeworven, in het eerste semes-
ter van het jaar 2003 geen ander werk zouden hebben gevonden. Overwegende dat
het bruto herinschakelingspercentage 80% zou bedragen, stellen we vast dat één 

(24) Dit cijfer is geldig, of we nu het geheel van de werknemers in de IB’s beschouwen of alleen
diegene die gemiddeld twee jaar na hun indiensttreding nog in het IB aanwezig waren.
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werknemer op de twee gemiddeld twee jaar na zijn indiensttreding in een IB aan
het werk was, terwijl hij op dat ogenblik inactief zou zijn geweest indien er geen
IB’s waren.

Voor de 30% werknemers die het deadweight vertegenwoordigen (25), kampt de
overheid met een bijkomende kost van 788,71 EUR (450,09 EUR voor het Waalse
Gewest en 338,71 EUR voor de Federale Staat). Hoewel hun inkomsten vergelijk-
baar zijn, of de werknemer nu met of zonder subsidies is aangenomen, “verspilt” de
overheid immers het bedrag van de subsidies en vrijstellingen van werkgeversbijdra-
gen als die geen conditio sine qua non waren geweest voor de aanwerving van de
werknemer.

TABEL 26: BIJKOMENDE SITUATIE: DEPP’S AAN HET WERK ZONDER DE SUBSIDIES

IB Aan het werk

Opbrengsten 1. Persoonlijke SZB 171,21 171,21
2. Patronale SZB 446,78 446,78
3. PB 267,68 267,68
4. Indirecte belasting 148,1 148,1
5. BTW 11,55 11,55
6. Ven.B. 29,14 29,14
Totaal 1074,46 1074,46

Kosten 1. Subsidies 450,09 0
2. RSZ-verm. 338,62 0
Totaal 788,71 0
Opbrengsten – Kosten 285,75 1.074,46
Netto impact = IB – DEPP - 788,71

De verwachte winst per werknemer voor de overheid zou bijgevolg beperkt zijn.
De overheid haalt immers nog voor slechts 70% van de DEPP’s een opbrengst van
720,12 EUR. Voor de overige 30% krijgt de overheid te maken met een verwacht
verlies van 788,71 EUR. Kortom, de verwachte opbrengst voor de overheid
bedraagt nog slechts 267,47 EUR.

(25) In de veronderstelling dat deze werknemers voor hetzelfde loon en onder dezelfde voorwaarden
zouden hebben gewerkt als in een IB, wat redelijk lijkt, aangezien hun kwalificaties dezelfde blijven.
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TABEL 27: RECHTSTREEKSE IMPACT, VAN DE OVERHEID, VAN DE AANWERVING OP DE BEGRO-
TING IN HET GEVAL VAN EEN DEADWEIGHTEFFECT VAN 30% 

Tewerkgesteld in een IB DEPP’s aan het werk zonder subsidies Totaal

0,70 * 720,12 = 504,08 0,30 * –788,71 = -236,61 504,08 – 236,61 = 267,47

Veronderstellen dat het deadweighteffect 30% zou bedragen, is wellicht een al te
pessimistische kijk op de werkelijkheid. Zoals we hierboven hebben aangehaald,
heeft dit effect de bedoeling om aan te tonen welk percentage van werknemers in elk
geval buiten de IB’s werk zou hebben gevonden. Het zou echter ook kunnen dat een
niet te verwaarlozen deel van deze 30% gesubsidieerd werk zou hebben gevonden
(elders dan in een IB). De werkelijkheid situeert zich met andere woorden tussen
beide voorgestelde resultaten (267,47 EUR en 720,12 EUR) in. Met de gegevens
waarover wij beschikken, kunnen wij jammer genoeg niet nauwkeuriger zijn.

Tot slot toont de onderstaande tabel aan dat het deadweighteffect vooral voor de
federale financiën schadelijk is ten opzichte van een situatie waarbij dit effect nihil
zou zijn. De Staat hoefde dan immers de kostprijs voor de vermindering van de
werkgeversbijdragen niet te dragen om van bijkomende fiscale inkomsten te kun-
nen genieten.

TABEL 28: RECHTSTREEKSE IMPACT OP DE BEGROTING PER AANWERVING VOOR DE FEDERALE
STAAT EN HET WAALSE GEWEST, AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE VAN DE DEPP’S VOOR DE AAN-
WERVING IN EEN IB, ALS WE ERVAN UITGAAN DAT HET DEADWEIGHTEFFECT 30% BEDRAAGT

Situatie vóór aanwerving FEDERALE WAALSE TOTALE 
STAAT GEWEST OPBRENGST

Gerechtigde op een werkloosheidsuitkering 776,22 -450,09 326,13
Gerechtigde op een bestaansminimum in EUR 726,63 -450,09 276,54
Gerechtigden op een inkomensvervangende
tegemoetkoming 732,91 -450,09 282,82
Tewerkstelling in een beschutte werkplaats -0.68 177,11 176,43
Zonder inkomen maar gerechtigde op de LWB-premie 391,52 -332,49 59,03
Gemiddelde opbrengst (of kost) 671,50 -404,03 267,47
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8. CONCLUSIE

Het meten van de budgettaire impact van de aanwerving van zeer moeilijk te plaat-
sen werkzoekenden in inschakelingsbedrijven op de begroting toont aan dat de
overheid hier veel baat bij heeft, ongeacht welke veronderstelling wordt aangehaald
inzake het deadweighteffect (tussen 0 en 30%). Deze studie kan de sceptici in ver-
band met de kosten van dit systeem de mond snoeren. Het is namelijk niet zo dat de
belastingplichtigen het gewicht van de tewerkstelling van kansarmen in een inscha-
kelingsbedrijf dienen te dragen. Uiteraard konden we niet alle macro-economische
gevolgen van deze ondernemingen bestuderen. We kunnen echter wel beamen dat
het Waalse Gewest in grote mate bijdraagt, ten voordele van de Federale Staat. Op
die manier zouden we aan nieuwe compenserende overdrachten van de Federale
Staat naar de Gewesten kunnen denken om dit beleidstype nog meer te stimuleren.

Bovendien is deze studie louter gericht op de financiële impact voor de overheid
van de activiteit van de inschakelingsbedrijven. Andere resultaten van hetzelfde
onderzoek (zie hierboven) tonen aan dat de inschakelingsbedrijven nog meer
voordelen bieden, zowel voor de werknemers (meer bekwaamheden, betere sociale
integratie, meer financiële middelen, enz.), als voor de maatschappij in het alge-
meen, via de doelstellingen van sociale productie van de inschakelingsbedrijven
(recycling, buurtdiensten, enz.).

(Vertaling)
__________
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GEPRIKKELD TOT WERKEN. EEN EERSTE
INVENTARISATIE VAN DE STAND VAN ZAKEN
ROND DE NIEUWE BIJSTANDSWET
IN NEDERLAND

DOOR ANDREA KRAAN, ELLEKE DAVIDSE, JORIEN SOETHOUT en BOB VAN WAVEREN*

1. INLEIDING

Per 1 januari 2004 is in Nederland het systeem van bijstandsverlening ingrijpend
gewijzigd. De Algemene bijstandswet (Abw) is vervangen door de Wet werk en bij-
stand (WWB) en het belangrijkste kenmerk van de wijziging is dat de volledige verant-
woordelijkheid voor financiering en uitvoering van de bijstandswetgeving is
neergelegd bij gemeenten. De wetswijziging wordt gevolgd met evaluatieonder-
zoek, hetgeen inmiddels eerste gegevens heeft opgeleverd over de werking van dit
nieuwe systeem.

In dit artikel beschrijven we de geschiedenis van het bijstandsbeleid in Nederland,
inclusief de systeemwijziging die met de WWB is gerealiseerd. Vervolgens gaan we
in op de resultaten van onderzoek dat onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonder-
zoek (Regioplan 2005) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) heeft verricht. Op onderdelen worden de resultaten van dit
onderzoek nog aangevuld met recente kwantitatieve gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het gemak is aan het einde een lijst met afkor-
tingen toegevoegd.

2. PLAATSBEPALING

De komst van de nieuwe wet is ingegeven vanuit de gedachte dat de bijstand meer
toegespitst moet worden op degenen die hiervan werkelijk afhankelijk zijn. Hier-
mee wordt het draagvlak voor de voorziening en de betaalbaarheid ervan in stand

* De eerste twee auteurs zijn werkzaam bij de Directie Werk en Bijstand van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland. De laatste twee zijn respectievelijk onderzoeker en
projectleider bij het onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek, dat het in dit artikel aan de orde
komende evaluatieonderzoek heeft uitgevoerd.
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gehouden. Dit uitgangspunt geldt overigens niet alleen voor de bijstand, maar voor
de gehele sociale zekerheid in Nederland. Evenals elders in de sociale zekerheid
geldt als hoofddoel van de WWB: ‘Werk boven inkomen’. Met dit doel wordt verwoord
dat iedere Nederlander wordt geacht zelfstandig in zijn bestaan te kunnen
voorzien. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn,
heeft de overheid de taak hem of haar te helpen met het zoeken naar werk, en, zo
lang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteu-
ning. De WWB is daarmee een vangnetvoorziening binnen het stelsel van de sociale
zekerheid: alleen zij die geen/onvoldoende inkomsten uit een (andere) uitkering,
werk en/of vermogen hebben of niet leven met partner of ouders met voldoende
inkomsten, komen ervoor in aanmerking. Belangrijke andere onderdelen van het
Nederlandse stelsel van sociale zekerheid zijn neergelegd in drie wetten. Het risico
van werkloosheid na werk is afgedekt met de Werkloosheidswet (WW), arbeids-
ongeschikten kunnen een beroep doen op de WIA (Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen) (1) en personen boven de 65 jaar komen in principe in aanmer-
king voor een uitkering op basis van de AOW (Algemene Ouderdomswet).

Vijf procent van de Nederlandse huishoudens (dus niet individuen) heeft een bij-
standsuitkering. Tabel 1 geeft ter introductie op de Nederlandse situatie een aantal
kerncijfers over uitkeringen aan bijstandgerechtigden met een hoofdaanvrager
jonger dan 65 jaar, eind september 2005. Daaruit komt naar voren dat bijstands-
uitkeringen met name worden verstrekt aan alleenstaanden (57%) en alleenstaande
ouders (27%). Deze huishoudens zijn in de bijstand oververtegenwoordigd, want
het percentage alleenstaanden en alleenstaande ouders onder alle Nederlandse
huishoudens is namelijk 34% respectievelijk 6%. De verdeling over de diverse leeftijds-
groepen is vrij gelijkmatig, met uitzondering van de jongeren onder de 25 en de
ouderen boven de 60 jaar. Twintig procent van de uitkeringen wordt voor de duur
van minder dan een jaar verstrekt, maar verder is 80% van de bijstandshuishoudens
voor een jaar of langer van de bijstand afhankelijk.

(1) De voorganger van de WIA was de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
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TABEL 1: KERNCIJFERS OVER AANTAL BIJSTANDSUITKERINGEN VAN THUISWONENDEN JONGER
DAN 65 JAAR, ULTIMO 3E KWARTAAL 2005

Leeftijd Aantal Percentage

Jonger dan 20 jaar 3.775 1%
20 tot 25 jaar 25.625 8%
25 tot 30 jaar 31.975 10%
30 tot 35 jaar 38.765 12%
35 tot 40 jaar 44.065 13%
40 tot 45 jaar 44.950 14%
45 tot 50 jaar 40.290 12%
50 tot 55 jaar 35.695 11%
55 tot 60 jaar 35.680 11%
60 tot 65 jaar 30.255 9%
Totaal 331.075 100%

Bron: CBS.

Leefvorm Aantal Percentage

Alleenstaande 187.740 57%
Alleenstaande ouder 90.420 27%
(Echt)paar 52.105 16%
Anders 820 0%
Totaal 331.085 100%

Bron: CBS.

Duur algemene bijstand Aantal Percentage

< 1 jaar 66.485 20%
=> 1 jaar 264.600 80%
Totaal 331.085 100%

Bron: CBS.

3. HISTORIE

In 1993 concludeerde de Onderzoekscommissie toepassing ABW, onder leiding van
professor Van der Zwan, dat de uitvoeringspraktijk van de Algemene Bijstandswet
(ABW) gekenmerkt werd door ‘ontoelaatbare tekortkomingen’. De ‘norm’ was zoek
en van de meerderheid van de toegekende uitkeringen kon de rechtmatigheid niet
vastgesteld worden. Echter, niet alleen de gemeentelijke uitvoering leed aan ernstige
tekortkomingen. Ook het toezicht vanuit het ministerie functioneerde onvoldoende.
Ten slotte concludeerde de onderzoekscommissie dat ook de wetgever de nodige
verwijten te maken vielen: de wet was te gedetailleerd en stelde te veel eisen
(Onderzoekscommissie toepassing ABW, 1993).
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Behalve deze oordelen over de uitvoering en de wet constateerde de Commissie-
Van der Zwan dat er op grote schaal gefraudeerd werd met uitkeringen en dat een
groot aantal personen ten onrechte een uitkering had. Impliciet constateerde de
Commissie dat er veel te weinig aandacht voor uitstroombevordering (terminologie
van nu, niet van toen) bestond.

De WWB is het logische sluitstuk van een ontwikkeling die in gang is gezet met
deze Commissie. Daarin werd namelijk gepleit voor een versterking van de bestuur-
lijke inzet van gemeenten om daarmee de kwaliteit van de uitvoering te ver-
groten. De gemeenten staan immers binnen de overheid het dichtst bij de burger.
Deze nadruk op de gemeentelijke rol was een trendbreuk ten opzichte van de periode
vanaf 1972 waarin het Rijk steeds meer bevoegdheden naar zich toe trok om de
uitvoering van de bijstandswet te stroomlijnen en te beheersen. Bovendien werd het
hele denken rondom de sociale zekerheid nog gedomineerd door de gedachte dat
rechtsgelijkheid (cruciaal element in het denken over de sociale zekerheid op dat
moment) alleen bereikt kon worden via strikte en centraal opgestelde en bewaakte
regels.

Het onderzoek naar de uitvoering van de bijstandswet leidde tot een grondige
wijziging van het al eerder ingediende wetsvoorstel voor een geheel nieuwe bij-
standswet (Abw, Algemene bijstandswet). In die wet, ingevoerd op 1 januari 1996,
kwam de uitstroombevordering meer centraal te staan en kregen preventie en
bestrijding van misbruik meer aandacht. Bovendien deed het begrip poortwachter-
functie zijn intrede: het werd cruciaal geacht waar mogelijk te voorkomen dat
mensen instromen in de bijstand, omdat daarmee kan worden voorkomen dat zich
een afhankelijkheidsrelatie tussen overheid en klant ontwikkelt die activering en
herintreding van de klant in de weg zit.

Al vrij kort na de invoering van de nieuwe Abw ontstond de discussie of als vervolg
op de actualisering en verandering van de inhoud van de wet, niet ook de financiële
verhoudingen tussen Rijk en gemeenten dienden te veranderen. De financieringswijze
van de bijstandsuitkeringen bevatte nog steeds geen prikkel tot een effectieve en
efficiënte gemeentelijke uitvoering. Deze discussie leidde ertoe dat gemeenten
vanaf 2001 een budget kregen voor 25 procent van de uitkeringskosten om hen
directer te confronteren met de financiële gevolgen van de uitvoering van de Abw.
Daarvan werd verwacht dat gemeenten meer dan in het verleden geprikkeld zouden
worden tot een betere uitvoering van de Abw. Immers, reductie van het bijstands-
volume betekent financieel voordeel voor gemeenten.

Hoewel de evaluatie van de Abw, geheten ‘Lijnen naar de Toekomst’ (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000), niet ongunstig uitpakte, bleef de dis-
cussie over een verdergaande financiële decentralisatie van de Abw actueel. Dit
leidde in 2002 tot de in het Strategisch Akkoord (het regeerakkoord van de drie coalitie-
partijen in het kabinet Balkenende-1) vastgelegde volledige budgettering van de

648

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2005

KRAAN-NED.qxp  4/05/2006  8:58  Pagina 648



bijstand. Het genoemde kabinet besloot bovendien kort na zijn aantreden tot een
vergaande vereenvoudiging van de bijstandswet (2). Dit leidde tot de Wet werk en
bijstand (WWB), die op 1 januari 2004 in werking is getreden.

4. SYSTEEMWIJZIGING WET WERK EN BIJSTAND

Met de komst van de WWB is beoogd een systeemwijziging teweeg te brengen. Die
systeemwijziging is erop gericht om het doel Werk boven inkomen naderbij te
brengen. Ten behoeve van dit doel hebben zowel het Rijk als gemeenten de
beschikking over een set van instrumenten. We werken deze onderstaand nader uit.

4.1. INSTRUMENTATIE RIJK
De instrumentatie van de Rijksoverheid laat zich samenvatten in de begrippen de-
centralisatie, deregulering en derapportage. Daarnaast zijn instrumenten ingezet om
gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de WWB (facilitering).

4.1.1. Decentralisatie van budgetverantwoordelijkheid
Met de WWB is sprake van decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid
voor de bijstand. Zoals eerder vermeld, werden vanaf 1 januari 2001 gemeenten
voor 25 procent van de bijstandsuitgaven gebudgetteerd. Met de WWB is dit ver-
hoogd tot 100 procent. De financiering is verdeeld over twee budgetten: het
inkomensdeel (I-deel), bestemd voor het verstrekken van de uitkeringen, en het
werkdeel (W-deel), bestemd voor alle reïntegratieactiviteiten.

De totale omvang van het landelijk budget voor het I-deel (macrobudget) wordt
ieder jaar in september voorafgaand aan het begrotingsjaar geraamd (voorlopige
raming). De basis hiervoor is de bijstandsvolumeraming uit de SZW-begroting voor
het komende begrotingsjaar. De raming wordt met het Centraal Planbureau
afgestemd. Er wordt dan gekeken naar:
� actuele gegevens over de feitelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume op dat

moment;
� de economische vooruitzichten volgens de macro-economische verkenningen

(MEV) voor het komende begrotingsjaar;
� de verwachte effecten van gewijzigd beleid.

In september van het begrotingsjaar zelf wordt het geraamde budget definitief vast-
gesteld. Dit kan dus leiden tot bijstelling van de voorlopige raming. Voor de bepa-
ling van het definitieve budget wordt op basis van de meest actuele inzichten in de
genoemde ramingscomponenten een geactualiseerde raming gemaakt van het bij-
standsvolume in het begrotingsjaar.

(2) Inclusief de nauw verwante Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit
Instroom/Doorstroombanen.
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De financiële prikkel bij het I-deel krijgt mede vorm door het gebruik van een
‘objectief verdeelmodel’ waarmee het macrobudget aan de hand van een aantal
objectieve parameters (aantal allochtonen, aantal laag opgeleiden, etc.) over de
gemeenten wordt verdeeld. Overschotten op het I-deel mogen gemeenten
behouden. De nieuwe systematiek zorgt ervoor dat voor gemeenten die slechter
presteren dan gemiddeld, minder geld overhouden dan wel te kort komen op hun
budget. Doen ze het beter dan gemiddeld, dan houden ze in het algemeen geld over
en kunnen zelf bepalen hoe dit overschot gebruikt wordt. De bedoeling van de wet
is, met andere woorden, om gemeenten een beloning te geven voor goed presteren
en een straf voor slecht presteren.
Deze objectieve verdeelsystematiek geldt voorlopig alleen voor de grotere gemeen-
ten (> 60.000 inwoners). Kleinere gemeenten (<40.000 inwoners) krijgen hun bud-
get nog op grond van de ‘oude systematiek’, dat wil zeggen naar rato van hun aan-
deel in de bijstandsuitgaven enkele jaren eerder (historisch kostenaandeel). Voor
gemeenten met een inwonertal tussen 40.000 en 60.000 inwoners wordt het budget
gebaseerd op een combinatie van beide financieringssystemen.

Het macrobudget voor het W-deel wordt vastgesteld door het Rijk. In het W-deel
zijn de verschillende gelden voor de programmakosten van gesubsidieerde arbeid
en voor de inkoop van reïntegratietrajecten samengevoegd. De ‘oude‘ landelijke
regelingen voor gesubsidieerde arbeid (WIW en Besluit I/D-banen) zijn daarmee
komen te vervallen. Het uitgangspunt bij het W-deel is om het budget te verdelen
naar behoefte. Gemeenten met een zwaardere reïntegratietaak krijgen meer budget
dan gemeenten met een lichte taak. Als verdeelkenmerken worden onder meer
gehanteerd het aantal bijstandsontvangers, de omvang van de hooggeschoolde
beroepsbevolking, de kwantitatieve discrepantie tussen arbeidsvraag en -aanbod en
het volume WW-uitkeringen. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan het Parlement toegezegd door te laten rekenen of het
verdeelmodel W-deel voldoende rekening houdt met mensen met een complexe
problematiek.

Anders dan bij het I-deel is het geld in het W-deel ‘geoormerkt’, wat betekent dat
het alleen gebruikt mag worden voor reïntegratie-inspanningen (waaronder gesubsi-
dieerd werk). Een overschot op het W-deel mag dus niet voor andere doelen wor-
den gebruikt, zoals voor het betalen van uitkeringen. Het mag ook niet toegevoegd
worden aan de algemene middelen van een gemeente. Een eventueel overschot op
het W-deel kan wel grotendeels ‘meegenomen’ worden naar het volgende jaar.

4.1.2. Decentralisatie van beleidsverantwoordelijkheid en deregulering
Gekoppeld aan de grotere financiële verantwoordelijkheid van gemeenten is de vrij-
heid die zij hebben om hun beleid te bepalen, toegenomen. Een groot aantal cen-
trale voorschriften is afgeschaft. Alle gemeenten moeten zelf beleid ontwikkelen en
dat vastleggen in verordeningen. Het wegvallen van de Regeling Administratieve
Uitvoeringsvoorschriften (RAU) is de meest prominente wijziging. In deze regeling
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waren onder andere voorschriften vastgelegd voor de termijnen waarbinnen recht-
matigheidsonderzoeken bij klanten uitgevoerd moeten worden. Deze voorschriften
waren van grote invloed op de aard en omvang van de werkzaamheden van sociale
diensten. Tevens is een aantal in de Abw vastgelegde verplichtingen omgezet in
bevoegdheden (sanctionering, terugvordering).

Tegelijkertijd is op een aantal terreinen de beleidsvrijheid van gemeenten
afgenomen. Zo is de mogelijkheid tot verstrekking van groepsgewijze (categoriale)
bijzondere bijstand (op enkele uitzonderingen na) komen te vervallen omdat lokaal
geen inkomenspolitiek mag worden bedreven; dit is voorbehouden aan de lan-
delijke overheid. Wat betreft het activeringsbeleid zijn categoriale ontheffingen van
de arbeidsverplichting niet meer toegestaan (zoals voorheen voor alleenstaande
ouders met jonge kinderen en personen van 57,5 jaar en ouder). Wel zijn individu-
ele bijzondere bijstand en individuele ontheffingen (maatwerk) mogelijk gebleven
zoals voorheen.

4.1.3. Derapportage
Een ander belangrijk middel dat met de invoering van de WWB is ingezet door het
Rijk, is de zogenaamde derapportage. Omdat gemeenten nu volledig verantwoor-
delijk zijn voor de uitvoering van de WWB, hoeven zij minder informatie aan de
Minister en de Tweede Kamer te verstrekken. Dit moet leiden tot een adminis-
tratieve lastenverlichting bij gemeenten, zodat zij zich beter op de bijstandsverle-
ning zelf kunnen concentreren.

Het Verslag over de uitvoering (VODU) (3) dat gemeenten jaarlijks aan het Rijk leveren,
is al in 2004 vereenvoudigd. In 2005 zijn de I/D-monitor, WIW-statistiek en de
Monitor Scholing en Activering (Mosa) samengevoegd tot de Statistiek Reïntegratie
Gemeenten (SRG). Deze statistiek bevat een aanzienlijk kleiner aantal variabelen dan
de oude statistieken tezamen. Ook is sinds 2005 de Bijstandsuitkeringenstatistiek die
aan het CBS geleverd moet worden, ‘uitgekleed’. De gemeenten leveren ook
gegevens voor de Bijstandsfraudestatistiek en de Bijstandsdebiteurenstatistiek. Ook
hier heeft – zij het in mindere mate – derapportage plaatsgevonden. Naast het VODU
en de verschillende statistieken, worden ook individuele onderzoeken die door het
ministerie worden uitgevoerd of aanbesteed gerekend tot de administratieve lasten
die gemeenten vanwege het Rijk ervaren. Er wordt naar gestreefd om ook de last,
gepaard gaande met deze onderzoeken, te beperken.

(3) Gemeenten dienen twee maanden na afsluiting van het jaar eerst een Voorlopig VODU naar de
Minister te sturen. Gezien het voorlopige karakter is geen accountantsverklaring of oordeel van de
gemeenteraad vereist. Het definitieve VODU wordt later ingediend (in september van het jaar vol-
gend op het jaar waarop het verslag betrekking heeft) en dient wel voorzien te zijn van een accoun-
tantsverklaring en een oordeel van de Raad. In de tekst hierna wordt geen onderscheid gemaakt
tussen het voorlopig en het definitief verslag. We volstaan met de term ‘VODU’.
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Tegenover minder rapportageverplichtingen aan het Rijk staat dat wethouder en
gemeenteraad mede in het kader van de dualisering behoefte kunnen hebben aan
meer en andere informatie dan vóór 2004. Immers in 2002 is de Wet dualisering
gemeentebestuur in werking getreden. Het dualisme heeft veranderingen gebracht
in de verhoudingen tussen raad, college van Burgemeester en Wethouders B&W, de
griffie en de ambtelijke organisatie. De kern van de dualiseringsoperatie was de
ontvlechting van raad en college, die onder andere vorm kreeg door de functies van
raadslid en wethouder te scheiden. Deze scheiding van functies betekent dat de
raad zich voornamelijk bezighoudt met kaderstelling en controle, terwijl het college
de uitvoering van beleid voor zijn rekening neemt. De kaderstellende functie van de
raad is versterkt door het opnemen van verordenende en budgettaire bevoegdheden
in de Gemeentewet. Ook de controlerende rol is verstevigd: zo heeft ieder raadslid
het vragenrecht en het recht van amendement en kan de raad een onderzoek naar
het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur instellen (recht van en-
quête). Er zijn nieuwe kaderstellende instrumenten ingevoerd zoals de programma-
begroting, de rekenkamerfunctie en verordeningen op het financieel beleid, finan-
cieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De WWB is de eerste
grote wet die door gemeenten wordt uitgevoerd en na de dualisering is ingevoerd.
Dit houdt in dat gemeenteraden voor het eerst hun kaderstellende en controlerende
rol bij deze nieuwe wet toepassen.

4.1.4. Facilitering
Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van de
nieuwe wet, zijn door het ministerie en door sectorale organisaties faciliteiten
beschikbaar gesteld.
Het ministerie heeft een WWB-implementatiesteunpunt ingericht van waaruit ver-
schillende faciliteiten zijn aangeboden. Het gaat dan onder andere om handreikin-
gen en WWB-nieuwsbrieven. Via het Gemeenteloket en de gemeentelokettelefoon
kunnen gemeenten vragen stellen aan het ministerie. Er zijn regioteams ingericht,
gemeentedagen georganiseerd, bijeenkomsten over financiering en workshops over
onder meer aan- en uitbesteding van reïntegratietrajecten gehouden.
Ook de sectorale organisaties als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en de Vereniging van directeuren van Sociale Diensten (Divosa) hebben handreikin-
gen en voorbeelddocumenten verzorgd en bijeenkomsten georganiseerd.

4.2. INSTRUMENTATIE GEMEENTEN
De gemeenten beschikken over drie instrumenten om het doel ‘Werk boven
inkomen’ dichterbij te brengen: activering, inkomensondersteuning en handhaving.
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4.2.1. Activering
Om de uitstroom uit de bijstand te vergroten, kunnen gemeenten trajecten inzetten.
Er wordt onderscheid gemaakt naar arbeidsmarktgerichte activeringstrajecten, waar-
bij het uitgangspunt is dat de klant kan reïntegreren op de arbeidsmarkt, en sociale
activeringstrajecten waarbij gestreefd wordt naar andere vormen van maatschap-
pelijk participatie. Eventueel kan ook sociale activering (uiteindelijk) leiden tot reïn-
tegratie op de arbeidsmarkt. Gesubsidieerde arbeid behoort ook tot het activerings-
instrumentarium van de gemeenten.
De trajecten zijn er op de eerste plaats op gericht om de uitstroom te bevorderen.
Verder kunnen zij ‘aan de poort’ ook tot doel hebben om de instroom in de bijstand te
beperken. Het uitgangspunt dat klanten een tegenprestatie voor hun uitkering
moeten leveren door een traject te volgen, kan een instroombeperkend effect
hebben.

4.2.2. Inkomensondersteuning
De inkomensondersteuning die gemeenten bieden, bestaat in eerste instantie uit het
bieden van een vangnet voor de kosten voor levensonderhoud aan diegenen die niet
in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en geen aanspraak kunnen maken op een
voorliggende voorziening, zoals bv. studiefinanciering. De hoogte van de bijstand
voor levensonderhoud is landelijk genormeerd. Gemeenten hebben de vrijheid om
door middel van toeslagen en verlagingen deze hoogte enigszins aan te passen.

In aanvulling op de bijstand voor levensonderhoud, kan de gemeente minima indi-
viduele bijzondere bijstand verlenen voor noodzakelijke kosten van bestaan die
voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. De gemeente moet vaststellen of er
geen sprake is van een voorliggende voorziening of voldoende eigen middelen
(draagkrachttoets). 
Wanneer WWB-cliënten al minstens vijf jaar een bijstandsuitkering hebben, en in die
periode niet hebben gewerkt en verder geen arbeidsperspectief hebben, kunnen zij
aanspraak maken op de zogenaamde langdurigheidstoeslag.

4.2.3. Handhaving
Zowel het beperken van instroom in de bijstand als de bevordering van uitstroom,
kan door middel van handhaving bereikt worden. Tegelijkertijd geldt dat wanneer
dankzij handhaving alleen uitkeringen verstrekt worden aan hen die daar daad-
werkelijk recht op hebben, het maatschappelijk draagvlak voor de WWB als
inkomenswaarborg wordt versterkt. 
Met de komst van de WWB is ook op het terrein van handhaving het een en ander
veranderd. Waar ten tijde van de Abw rechtmatigheidcontroles nog volgens de RAU
periodiek moesten worden uitgevoerd, hebben gemeenten sinds de WWB de
vrijheid om de controles naar eigen inzicht zo effectief en efficiënt mogelijk in te
zetten. Dit betekent dat bijvoorbeeld gekozen kan worden voor signaalgestuurde
controles of controles aan de hand van risicoprofielen.
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Ook op het terrein van maatregelen hebben gemeenten meer beleidsruimte. Gemeen-
ten hebben meer vrijheid om de hoogte en de duur van een maatregel (in de vorm
van een verlaging van de uitkering) te bepalen. Ook kunnen voor meer gedragingen
dan voorheen maatregelen opgelegd worden (bijvoorbeeld voor agressie). 
Onder de WWB wordt voorts ook het ten tijde van de Abw geïntroduceerde
gedachtegoed van hoogwaardig handhaven verder doorgevoerd. Hoogwaardig
handhaven houdt in dat zowel preventieve als repressieve instrumenten in samen-
hang worden toegepast. Via een stimuleringregeling zijn gemeenten in staat gesteld
om met een rijksbijdrage dit gedachtegoed in hun gemeente toe te passen.

5. EVALUATIEPROGRAMMA WET WERK EN BIJSTAND

Om te kunnen beoordelen hoe de hiervoor geschetste systeemwijziging in de prak-
tijk uitwerkt, vindt evaluatie van de WWB plaats. In de periode 2004-2007 wordt
daartoe een serie van onderzoeken uitgevoerd. Het in deel 6 te beschrijven onder-
zoek is de eerste in deze serie en betreft een kwalitatieve studie onder gemeenten,
als uitvoerders van de wet.

De verplichting tot evaluatie is neergelegd in artikel 84 van de WWB, waarin is
opgenomen dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2007 een ver-
slag aan de Staten-Generaal zendt over de doeltreffendheid en de effecten in de
praktijk van deze wet. Hoe deze evaluatie wordt aangepakt staat beschreven in het
Plan van Aanpak Evaluatie WWB 2004-2007, nader uitgewerkt (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2005). Het plan voorziet in een aantal deelpro-
jecten die de basis vormen voor de eindevaluatie in 2007. In het plan is onder meer
voorzien in een jaarlijkse kwantitatieve analyse van de ontwikkelingen bij de WWB,
een analyse van de door gemeenten ingevoerde verordeningen (in hoeverre verto-
nen die overeenkomsten en verschillen?), een streven naar causale analyse (in welke
mate zijn de te constateren effecten te schrijven op conto van de WWB en in welke
mate op andere factoren?) en een onderzoek onder bijstandscliënten. Ook is in
2006/2007 voorzien in een herhaling van het huidige kwalitatieve onderzoek om te
kunnen traceren in hoeverre er verschuivingen hebben plaatsgevonden bij de
(mening van) gemeenten inzake de WWB.

Bij de evaluatie wordt uitgegaan van het volgende schema (figuur 1), waarin de ele-
menten uit het vorige deel zijn vervat.
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FIGUUR 1: SCHEMA SYSTEEMWIJZIGING WWB

De doeltreffendheid van de WWB wordt afgemeten aan de mate waarin het
bereiken van het hoofddoel ‘Werk boven inkomen’ naderbij is gebracht als gevolg
van de landelijke systeemwijziging en de gemeentelijke inzet van instrumenten. Ten
opzichte van de situatie zonder WWB mag een betekenisvolle reductie van de
instroom en een verhoging van de uitstroom verwacht worden, met behoud van de
inkomenswaarborgfunctie.

6. EERSTE PRODUCTEVALUATIE: KWALITATIEF ONDERZOEK DOOR REGIOPLAN

Recent zijn de eerste resultaten van de evaluatie gepubliceerd. Het betreft de resul-
taten van een kwalitatief onderzoek onder gemeenten, dat in opdracht van het
Ministerie door het onderzoeksbureau Regioplan werd verricht.

In het onderzoek is de volgende beleidshypothese getoetst:
� er is een systeemwijziging (WWB) die ook als zodanig door gemeenten wordt

ervaren;
� de systeemwijziging leidt tot de (in de wet) veronderstelde gedragsaanpassingen

bij gemeenten;
� deze gedragsaanpassingen leiden tot de in de wet veronderstelde resultaten.
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De beleidshypothese is uitgewerkt in een drieledige probleemstelling. Deze luidt als
volgt:
� decentralisatie, derapportage, deregulering en facilitering. Hoe worden deze

systeemwijzigingen door gemeenten ervaren?
� op welke manier worden de systeemwijzigingen door gemeenten ‘in daden

omgezet’, dat wil zeggen, vertaald in aanpassing van beleid (activering, inkomens-
ondersteuning en handhaving), van uitvoering of van de organisatie?

� in hoeverre levert de systeemwijziging een bijdrage aan het bereiken van het doel
van de WWB (hoofddoel ‘werk boven inkomen’, afgeleide doelen:
instroombeperking, behoud inkomenswaarborgfunctie, uitstroomvergroting)?

Het onderzoek van Regioplan is uitgevoerd in 24 gemeenten, verdeeld naar verschil-
lende kenmerken (grootteklasse gemeente, regio, financieel tekort/overschot op I-
deel, snelheid van implementatie WWB). De 24 gemeenten dekken samen 43 pro-
cent van de landelijke bijstandspopulatie. Om zicht te krijgen op de verschillende
perspectieven binnen de gemeenten zijn interviews gehouden met verschillende
actoren: de voorzitter of een raadslid van de raadscommissie voor sociale zaken, de
wethouder sociale zaken, het management van de sociale dienst, de (dienst)con-
troller of een medewerker van het bedrijfsbureau en een aantal uitvoerders (con-
sulenten, casemanagers).

7. UITKOMSTEN ONDERZOEK

7.1. LANDELIJKE SYSTEEMWIJZIGING
Wanneer gekeken wordt naar de landelijke systeemwijziging en de mate waarin dit
bijdraagt aan het bereiken van ‘werk boven inkomen’, kan kortweg opgemerkt wor-
den dat gemeenten de systeemwijziging als een welkome verandering beschouwen.
De verantwoordelijkheden worden daar gelegd, waar ze naar de smaak van de
gemeenten ook moeten liggen. Het nieuwe systeem prikkelt de gemeenten om te
sturen op bijstandsvolume en om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook blijkt de
nieuwe wet een goede aanjager te zijn om veranderingen die al eerder op stapel
stonden daadwerkelijk (versneld) door te voeren. Hierbij is wel onderscheid te
maken tussen verschillende typen gemeenten. Bovendien ervaren de gemeenten
een aantal knelpunten. We gaan hierop later in.

7.1.1. De essentie van de wet
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de kern van de wet verwoorden zoals deze
ook bedoeld is. De systeemwijziging lijkt daarmee effectief overgebracht. Vrijwel
alle respondenten beschrijven de essentie van de wet als volgt:
� decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de gemeente,

inclusief het dragen van 100 procent financieel risico en grotere beleidsvrijheid;
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� de bijstand als tijdelijke voorziening: men legt een accent op uitstroom naar werk
met als adagium ‘werk boven inkomen’ en op het stimuleren van zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van de klant;

� volumebeheersing: door de poort dicht te houden, strak handhavingsbeleid en
sterk activeringsbeleid.

7.1.2. Decentralisatie van budgettaire verantwoordelijkheid
Gemeenten zijn van mening dat met de decentralisatie van beleidsverantwoor-
delijkheid en budgettaire verantwoordelijkheid de juiste keuze is gemaakt. Gemeen-
ten zijn immers zelf het beste in staat om te bepalen welk beleid voor hun lokale
situatie het meest geschikt is. Dat de gemeente daarbij zelf de financiële consequen-
ties draagt, is alleen maar logisch en werkt prikkelend. Een wethouder (gemeente
60.000+) verwoordt het als volgt: “Het nieuwe systeem is goed. Als ik de ‘shit’ over
me heen krijg, wil ik ook mee kunnen bepalen. Als mensen op mijn spreekuur
klagen over landelijk beleid, kan ik alleen maar luisteren. Als het gaat om lokaal
beleid, kan ik ook echt iets dóen.”

Vooral gemeenten waarvan het WWB-budget vastgesteld wordt aan de hand van het
objectief verdeelmodel, voelen direct de prikkel van de budgettaire verantwoor-
delijkheid. Ook kleinere gemeenten zijn volledig financieel verantwoordelijk,
maar hun budget is op basis van historische gegevens bepaald. Dit betekent dat zij
minder sterk geprikkeld worden tot volumebeheersing. Eventuele successen of
tegenvallers worden immers voor een periode van maximaal drie jaar gevoeld, want
het budget wordt jaarlijks op basis van werkelijke aantallen uitkeringsgerechtigden
in het verleden (drie jaar terug) vastgesteld. Ook kleine gemeenten moeten er
echter wel naar streven om minstens gelijke tred te houden met de landelijke
volumeontwikkeling. De landelijke ontwikkeling bepaalt immers hoe groot het
totale budget is, waar de kleine gemeenten weer een deel van krijgen. Een aantal
respondenten in kleine gemeenten voelt zich desondanks nauwelijks geprikkeld,
omdat men vindt dat de inspanningen toch geen effect hebben op hun budget in de
komende jaren.

De gemeenten die zich geprikkeld voelen, vertalen dit in nieuw, daadkrachtig
beleid. Hierbij valt een onderscheid op tussen gemeenten met een overschot op het
inkomensdeel en gemeenten met een tekort. Tekortgemeenten maken vaker keuzes
waarbij duidelijk zichtbaar is dat de gemeenten de beschikbare middelen zo inzetten
dat (in ieder geval op korte termijn) een zo goed mogelijk resultaat behaald kan
worden. Ze geven aan dat het tekort een middel is om nieuw beleid ‘erdoor te
drukken’, ook als dat voor sommige fracties in de raad moeilijk verteerbaar is.
Gemeenten met een overschot geven vaker aan dat ze wel plannen hebben tot aan-
passing van het beleid. De noodzaak tot verandering op korte termijn die door
tekortgemeenten wel wordt gevoeld, voelen zij echter niet.
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Ongeacht de overschot- of tekortsituatie bij het inkomensdeel, lijkt het werkdeel
door de gemeenten (lang) niet altijd volledig benut te worden. Gemeenten ver-
klaren dit uit de verantwoordingssystematiek voor dit budget. Het Rijk rekent de
bestedingen af op basis van een kasstelsel, terwijl gemeenten uitgaan van een baten-
lastenstelsel. Dit betekent dat de ogenschijnlijke onderbenutting in werkelijkheid
meevalt, omdat aangegane betalingsverplichtingen aan reïntegratiebedrijven nog
niet zichtbaar zijn in de kasverantwoording aan het eind van het begrotingsjaar.

De gemeenten uiten op een aantal punten kritiek op het financieringssysteem van
de WWB. Vrijwel alle gemeenten leveren op een of meer punten kritiek, maar met
name de tekortgemeenten kraken verschillende kritische noten.
Een belangrijk kritiekpunt betreft de plausibiliteit van het objectieve verdeelmodel
bij het I-deel. Ten opzichte van vroeger heeft dit geleid tot een herverdeling van de
voor de bijstand beschikbare middelen. Deze herverdeeleffecten vindt men onvol-
doende gerelateerd aan de gemeentelijke inspanningen. Actief beleid in de voor-
gaande jaren zou moeten leiden tot een relatief laag bijstandsvolume en dus tot een
positief herverdeeleffect, zo is de redenering. Gemeenten, met name de tekort-
gemeenten, zien dit niet terug in de uitkomsten van het objectieve verdeelmodel.
Ook geven gemeenten aan dat goed gedrag in het verleden niet beloond, maar juist
bestraft wordt. Er wordt gesproken van de wet van de remmende voorsprong.

Bij dit kritiekpunt kan de volgende kanttekening van feitelijke aard geplaatst wor-
den. Gemeenten die het in het verleden goed hebben gedaan, geven aan dat ze zich
gestraft voelen voor het actieve beleid. Deze kritiek is goed te volgen in geval van de
kleine gemeenten. Immers, zij krijgen hun middelen op basis van historische
kosten. Echter, voor gemeenten die hun middelen krijgen op basis van objectieve
kenmerken, ligt dit anders. Een gemeente die al jaren een activerend beleid heeft
gevoerd, zou minder bijstandsgerechtigden moeten hebben dan op grond van haar
objectieve kenmerken is voorspeld, en zou als voordeelgemeente gedefinieerd
moeten zijn. Dat dit laatste niet altijd zo is, of tenminste niet zo wordt ervaren, is
een sterk levend gevoel onder gemeenten, dat feitelijk wordt verwoord onder de
noemer ‘plausibiliteit verdeelmodel’.

Andere kritische opmerkingen gaan over:
� het grote aandeel dat grote gemeenten hebben in het totale jaarlijkse budget dat

voor de bijstand is bestemd (macrobudget);
� de voortdurende bijstellingen van het verdeelmodel, overigens vaak ook op insti-

gatie van gemeenten zelf;
� het (late) moment van vaststelling van het definitieve budget, mede gezien de

noodzaak tot het gebruiken van zo actueel mogelijke cijfers;
� de toekomstbestendigheid van de prikkel. Hierover merkt een controller op: “De

WWB is in principe een goede wet, maar de beloning voor als je het goed doet,
is een wassen neus. Macro-economisch gezien is het heel slim. De gemeente
heeft slechts één jaar voordeel van de geleverde inspanning, het Rijk struc-
tureel.”
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7.1.3. Decentralisatie van beleidsverantwoordelijkheid en deregulering
De belangrijkste wijziging die gemeenten ervaren als gevolg van de deregulering is
het afschaffen van de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften (RAU). Veel
gemeenten hebben het periodieke rechtmatigheidsheronderzoek afgeschaft. Deze
verplichting uit de Bijstandswet werd gezien als een grote last, die bovendien nau-
welijks iets opleverde. Een manager hierover: “Bij 99,9% van de heronderzoeken
werden geen schokkende resultaten gevonden. We verrichtten dus heel veel werk,
maar het leverde heel weinig op.” Om toch de rechtmatigheid van de uitkerings-
verstrekking te kunnen controleren, kiezen gemeenten massaal voor hoogwaardig
handhaven. Door het wegvallen van de administratieve last van rechtmatigheids-
controles, is ruimte ontstaan om een nieuw beleid te ontwikkelen en uit te voeren.
De nieuwe bevoegdheden die voorheen als verplichtingen waren opgelegd, geven
eveneens enige ruimte. Zo kunnen gemeenten ervoor kiezen om niet meer terug te
vorderen, of alleen terug te vorderen als het benadelingsbedrag boven een bepaalde
drempelwaarde komt.

Bij de toegenomen vrijheid om zelf regels op te stellen, blijkt niet uitsluitend de
financiële noodzaak tot nieuw beleid een impuls te zijn. Ook de gemeentegrootte
speelt een rol. Met name de grotere gemeenten zijn in staat om nieuw beleid te for-
muleren en op te tuigen. De kleinere gemeenten gaan, uitzonderingen daargelaten,
vaak door op de ingeslagen weg. Als redenen hiervoor noemen ze de geringere
beleidscapaciteit (in formatie) om nieuw beleid te ontwikkelen, de schaalgrootte
die maakt dat het niet zo snel rendeert om iets nieuws op te zetten en de veronder-
stelde beperkte invloed die zij zelf hebben op de effecten van hun beleid. Ook heeft
een aantal kleine gemeenten de indruk dat zij het al goed doen, waardoor ze van
nieuw beleid weinig meerwaarde verwachten.

De gemeenten zijn blij met de toegenomen beleidsvrijheid. Desondanks uiten de
meeste gemeenten ook kritiek op de (wijzigingen in) regelgeving. Het gaat dan bij-
voorbeeld om de aan- en uitbestedingsregels (4) voor reïntegratietrajecten. Ook is er
stevige kritiek op het afschaffen van de mogelijkheid om categoriaal beleid te
voeren met betrekking tot de bijzondere bijstandsverlening of de ontheffing van de
arbeidsverplichtingen (zie deel 7.2).

7.1.4. Derapportage
De derapportage ervaren vrijwel alle gemeenten het sterkst bij de nieuwe reïnte-
gratiestatistiek SRG (Statistiek Reïntegratie Gemeenten). De trajectinformatie die
daarvoor geleverd moet worden, bevat aanzienlijk minder items dan de voorgangers
van de SRG. Het beknoptere Verslag over de uitvoering (VODU) wordt eveneens als 

(4) Inmiddels zijn de aanbestedingsregels met terugwerkende kracht per 1-1-2005 afgeschaft voor-
zover het althans geen EU-regels betreft. Het voornemen bestaat om de uitbestedingsregels per 1-1-2006
af te schaffen. 
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een verlichting van administratieve lasten beschouwd. De aangescherpte norm
waardoor tekortkomingen in de rechtmatigheid niet meer dan 1 procent mogen
bedragen (in plaats van voorheen 5%), brengt echter een extra administratieve
belasting met zich mee.

Over het algemeen ervaren gemeenten op het gebied van informatievoorziening een
verschuiving van het Rijk naar gemeenten. Binnen de gemeenten is de infor-
matievraag gewijzigd. De sociale dienst en het college hebben meer behoefte aan
sturings- en managementinformatie. Ook de gemeenteraad vraagt meer informatie,
gezien de invoering van het duale stelsel. Sindsdien is de raad immers verant-
woordelijk voor het bepalen van het beleid op hoofdlijnen en voor het controleren van
de uitvoering. De mate waarin de raad geïnteresseerd is in de WWB, blijkt samen te
hangen met de financiële situatie van de gemeente. Als er sprake is van een
(dreigend) tekort is de aandacht groter dan wanneer de gemeente een overschot
heeft. In veel gemeenten is de raad nog zoekende naar haar nieuwe taak. Vaak heeft
de ambtelijke organisatie een belangrijke rol in het voorlichten van de raad. Hierbij
geven zowel raadsleden als respondenten bij sociale diensten aan dat de ambtelijke
organisatie een (te) grote rol heeft bij het bepalen van de beleidskeuzes. Ook bij het
invullen van een controlekader lukt het gemeenteraden nog niet goed om aan te
geven welke informatie zij belangrijk vinden. Een manager (60.000+ gemeente) zegt
het volgende over de samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en de raad:
“We moesten ze echt aan het handje nemen.”

7.1.5. Facilitering
Het Ministerie en sectororganisaties bieden gemeenten faciliteiten om hen te onder-
steunen bij de implementatie en uitvoering van de WWB. Over het algemeen zijn
gemeenten positief over de geboden ondersteuning. Gezien de concurrentie die
tussen gemeenten is ontstaan, is het nuttig om te weten waar de anderen zich mee
bezighouden. Dit is mogelijk dankzij de geboden faciliteiten. Wel komt inzicht in de
volumecijfers en in- en uitstroomresultaten van andere gemeenten volgens de
gemeenten laat ter beschikking. Om beter te kunnen presteren dan landelijke ont-
wikkelingen, willen gemeenten een actueel inzicht in de landelijke stand van zaken.
Ook bij het stellen van vragen via de daarvoor bestemde websites is niet iedereen
enthousiast over de beantwoording. Antwoorden komen laat en zijn niet toegespitst
op de lokale situatie. Een aantal respondenten geeft daarom aan, het persoonlijke
contact met de rijksconsulent van de voormalige Directie Toezicht van het Minis-
terie te missen. Deze was vaak beschikbaar voor overleg en was goed op de hoogte
van de situatie van de gemeente.
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7.2. LOKALE INVULLING
Aan de hand van de drie instrumenten van de gemeenten, geven wij aan hoe
gemeenten sinds de WWB deze instrumenten hebben toegepast. Ook gaan we in op
de eventuele gevolgen daarvan voor de samenwerking met externe partijen in de
keten van de sociale zekerheid en voor de interne organisatie en uitvoering in de
gemeenten.

Bij de beschrijving van de beleidswijzigingen in de gemeenten geven we aan welke
effecten de gemeenten hiervan zien of verwachten. Wat betreft het merendeel van
de genoemde effecten, geldt de kanttekening dat het (nog) niet mogelijk is gebleken
om de effecten daadwerkelijk te meten. Enerzijds heeft dit te maken met de korte
periode tussen invoering van de wet, aanpassing van het beleid en uitvoering van
het onderzoek. Anderzijds blijken gemeenten lang niet altijd in staat om eenduidig
inzicht te verschaffen in de gevolgen van hun beleidswijzigingen: zijn die toe te
rekenen aan het gewijzigde beleid of aan andere factoren?

Om toch enig inzicht te geven in resultaten die wellicht te danken zijn aan de
nieuwe wet, schetsen we in deel 7.3 een aantal ontwikkelingen die op landelijk
niveau door het CBS gemeten zijn.

7.2.1. Activering
Een belangrijke ontwikkeling die op het terrein van activering is waar te nemen, is
de verschuiving van langdurige trajecten voor een zo groot mogelijk deel van het
klantenbestand naar zo kort mogelijke trajecten voor ‘kansrijken’. Trajecten bestaan
bijvoorbeeld uit Work First-constructies. De precieze invulling van dit concept ver-
schilt per gemeente, maar de essentie ervan is dat aanvragers van een uitkering
onmiddellijk aan (deeltijd)werk geholpen worden (van welk niveau en welke duur
dan ook). Dit wordt vrijwel overal gezien als een snel en effectief instrument om
instroom te beperken en reïntegratie te bevorderen. Langdurige scholingstrajecten
worden nauwelijks nog ingezet. Een manager van een sociale dienst in een 60.000+
gemeente zegt het volgende over de verschuiving in activering:
“Elke gemeente zal afromen als men slim is. Er kan nu veel winst gemaakt wor-
den door in te zetten op de kansrijke groepen. Als die uit de bijstand gehaald kun-
nen worden, haal je winst op je I-deel. Aandacht voor sociale activering komt pas
over twee jaar als de poort goed dicht zit en alle kansrijken uit het bestaande
bestand zijn gehaald.”

Door het wegvallen van de WIW en het I/D-besluit zijn gemeenten op grote schaal
bezig om de voormalige gesubsidieerde arbeid om te vormen. Het eerste doel is
daarbij doorstroom naar regulier werk, maar ook tijdelijke vormen van gesubsi-
dieerd werk worden aangeboden, onder andere via loonkostensubsidies. Voor
klanten aan wie geen enkele uitstroomkans op de reguliere arbeidsmarkt wordt
toegedicht, wordt in zogenaamde vangnetbanen voorzien. Gemeenten financieren
deze banen doorgaans uit andere middelen dan het werkdeel van de WWB, bijvoor-
beeld uit welzijnsmiddelen of een overschot op het I-deel.

661

GEPRIKKELD TOT WERKEN ...

KRAAN-NED.qxp  4/05/2006  8:58  Pagina 661



Gemeenten gaan op drie manieren om met het aanbieden van sociale activering. Er
zijn gemeenten die er bewust voor kiezen om geen sociale activering meer uit te
voeren, gemeenten die wel sociale activering uit willen voeren maar er in de prak-
tijk niet aan toe komen en gemeenten die sociale activering uit willen voeren en
daar ook in slagen. De keuze om geen sociale activering meer uit te voeren, of de
onmogelijkheid om sociale activering uit te voeren, blijkt in de praktijk samen te
hangen met een gebrek aan middelen (budgettair of organisatorisch). 
Wat in veel gemeenten nog in de kinderschoenen staat, maar zich mag verheugen in
veel aandacht, is de benadering van werkgevers op de lokale arbeidsmarkt. Gemeen-
ten realiseren zich terdege dat goed gekeken moet worden naar de vraagkant op de
arbeidsmarkt en dat daarbij een zo passend mogelijk aanbod van arbeidskrachten
geleverd moet worden.

De hiervoor beschreven instrumenten zijn in veel gemeenten nog niet zo lang gele-
den ingevoerd. De resultaten die gemeenten noemen, zijn veelal gebaseerd op klein-
schalige pilots (met uitzondering van de afbouw van gesubsidieerde arbeid). De
eerste resultaten zijn echter dermate hoopgevend (in termen van instroombeper-
king en – in ieder geval tijdelijke – uitstroom) dat de pilots tot regulier beleid wor-
den omgevormd.

Het wegvallen van de mogelijkheid om categoriale ontheffingen van de arbeids-
verplichtingen te verlenen, wordt door gemeenten als een beperking gezien.
Hoewel het volgens een aantal respondenten goed is om bij bepaalde categorieën
individueel te kijken naar hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, wordt bij met
name de groep oudere bijstandsgerechtigden niet verwacht dat zij, als gevolg van
een individuele beoordeling, toch nog aan het werk komen.

7.2.2. Inkomensondersteuning
Wat betreft de bijzondere bijstand speelt sinds de WWB het wegvallen van de
mogelijkheid tot groepsgewijze (categoriale) verschaffing van deze vorm van bij-
stand. Het leidt volgens gemeenten tot extra werk voor de sociale dienst en tot een
afname van het gebruik van bijzondere bijstand. De meeste gemeenten vinden dit
een onwenselijke ontwikkeling.

Nieuw in het minimabeleid is de langdurigheidstoeslag. Veel gemeenten uiten hier
kritiek op omdat deze toeslag klanten niet zou stimuleren om aan het werk te gaan,
omdat het recht op de toeslag in gevaar komt bij hoe geringe inkomsten uit arbeid
dan ook (5). Ook nieuw is de mogelijkheid om bijstand in natura te verstrekken aan

(5) Inmiddels heeft Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het Parlement een
wetswijziging aangekondigd om aan genoemde kritiek tegemoet te komen. Met de wijziging wordt
beoogd het college van B&W de bevoegdheid te geven om af te wijken van de relevante bepalingen
uit de WWB, indien de inkomsten uit arbeid gedurende een zo korte periode en/of tot een zodanig
laag bedrag zijn ontvangen dat daarvan in redelijkheid niet gezegd kan worden dat de betrokkene
arbeidsperspectief heeft.   
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klanten. Gemeenten kunnen bovendien overgaan tot budgetbeheer voor de klant.
Uit het onderzoek blijkt dat bijstand in natura vrijwel niet wordt verstrekt. Wel
merken gemeenten dat het aantal aanmeldingen voor budgetbeheer en budgetadvi-
sering (sterk) toeneemt. Zij wijten dit aan de verslechterde economische situatie.

Uit het onderzoek komt niet eenduidig naar voren of het recht op bijstand mogelijk
in gevaar is. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een strenger handhavingsbeleid aan
de poort. Het is zeker een aandachtspunt van gemeenten en enkele gemeenten (6)
voeren hier zelfstandig onderzoek naar uit. Binnen het huidige onderzoek zijn
echter geen aanknopingspunten gevonden om te bepalen of het gaat om een
omvangrijk probleem of niet.

7.2.3. Handhaving
De meeste gemeenten geven aan dat handhaving meer nadruk gekregen heeft in de
uitvoeringspraktijk. Vooral aan de poort, maar ook bij lopende uitkeringen worden
nieuwe manieren van controle ingezet. Huisbezoeken worden vaker uitgevoerd; in
sommige gemeenten volgt op een uitkeringsaanvraag zelfs standaard een huis-
bezoek. Gemeenten werken ook met risicoprofielen.

Door streng te zijn aan de poort, heeft een aantal gemeenten het aandeel aanvragen
dat leidt tot een toegewezen uitkering weten terug te dringen. Hierbij wordt
nadrukkelijk ook de preventieve werking van Work First genoemd. Het feit dat voor
een uitkering een tegenprestatie in de vorm van werk wordt verwacht, is voor som-
mige potentiële klanten een reden om toch maar geen aanvraag in te dienen. Som-
mige gemeenten zijn terughoudend om het succes van een lagere instroom toe te
schrijven aan het eigen beleid. Zij geven aan dat er factoren van invloed zijn waarop
de gemeente nauwelijks invloed heeft, die ook kunnen bijdragen aan de resultaten.

Vrijwel alle gemeenten geven aan dat zij van handhaven op korte termijn meer
effecten zien en ook op langere termijn meer effecten verwachten dan van reïntegratie.

7.2.4. Samenwerking met externe partijen
Bij de uitvoering van hun beleid ervaren de gemeenten het als een knelpunt dat zij
hierbij deels afhankelijk zijn van derden, zoals van het Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI), dat de poortwachterstaak verzorgt bij de eerste contacten met de
klant, of van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat onder
andere verantwoordelijk is voor de reïntegratie van WW’ers en WIA/WAO’ers, die na

(6) Bekend is dat ten minste een van de onderzoeksgemeenten zelf onderzoek doet naar de vraag of
het recht op bijstand voor levensonderhoud in gevaar komt. Behalve deze gemeente zijn er ook
gemeenten buiten de groep van onderzoeksgemeenten die dit onderzocht hebben. 
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verloop van tijd WWB-gerechtigd kunnen worden. Bij de samenwerking met het
CWI en UWV ervaren gemeenten de gevolgen ervan dat deze centraal aangestuurde
instellingen niet de financiële verantwoordelijkheid dragen die gemeenten wel
hebben.

De samenwerking met Sociale Werkvoorzieningbedrijven (SW-bedrijven) verloopt
over het algemeen goed.

In de samenwerking met reïntegratiebedrijven speelt vooral grote onvrede over (het
inzicht in) de resultaten een rol. Hierbij geldt de kanttekening dat de verwachtingen
die gemeenten hebben van de resultaten van reïntegratiebedrijven wellicht te
hooggespannen zijn. Opvallend is dat uit de WWB-monitor, een recent onderzoek
onder 191 gemeenten (Centrum voor Arbeid en Beleid 2005), naar voren komt dat
tweederde van de gemeenten van mening is dat het aanbod van reïntegratie-
bedrijven aansluit bij de vraag van de gemeente. Dit duidt erop dat gemeenten
ontevreden zijn over de resultaten, maar kennelijk wel tevreden zijn over het
dienstverleningsaanbod van deze bedrijven.

7.2.5. Gemeentelijke organisatie en uitvoering
Vrijwel alle gemeenten maken melding van een zakelijkere houding binnen de orga-
nisatie en ten opzichte van de klant. Om beter inzicht te hebben in de resultaten van
de eigen inspanningen, wordt in de meeste gemeenten de sturingsinformatie verbe-
terd. Als gekeken wordt naar de mate waarin gemeenten erin slagen om de prikkel
van het Rijk door te laten werken tot op de werkvloer, blijkt dat uitvoerders over
het algemeen achter de doelstellingen van de wet staan. Zij zijn daarom ook gemo-
tiveerd om de doelen te bereiken. Met de komst van de WWB zijn de verhoudingen
tussen gemeenten onderling veranderd, men spreekt van ‘de concurrentie’ om een
deel van de totale ‘koek’ en een ‘ratrace’. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen
werken, zoeken met name kleine gemeenten samenwerking met andere gemeen-
ten, zodat schaalvoordelen benut kunnen worden.

7.3. BIJSTANDSONTWIKKELINGEN VOLGENS CBS
Wat betekent het bovenstaande in termen van het bereiken van de subdoelstellingen
van de WWB: inkomenswaarborg, instroombeperking en uitstroombevordering? We
laten aan de hand van CBS-cijfers de eerste indrukken op dit gebied zien (7).

(7) Deze analyse was geen onderdeel van het evaluatieonderzoek zoals dat door Regioplan is uitgevoerd. 
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7.3.1. Inkomenswaarborg
Wat betreft het aantal huishoudens dat bijstand ontvangt, geven cijfers van het CBS
aan dat er eind 2003 336.000 huishoudens onder de 65 jaar een bijstandsuitkering
hadden. Eind 2004 bedroeg dit aantal 339.000. Voorlopige cijfers over 2005 duiden
op een daling tot 331.000 in september 2005.

Het aantal bijstandsgerechtigden nam in 2004 minder toe dan op basis van de con-
juncturele ontwikkeling verwacht mocht worden. Het is bekend dat het bij-
standsvolume met vertraging de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking
(WBB) volgt. De verwachting was dan ook dat na de grote stijging van de werk-
loosheid vanaf 2002 het bijstandsvolume flink zou toenemen. Deze verwachting is,
zoals uit figuur 2 blijkt, niet uitgekomen. Na een stijging van de werkloosheid met
50.000 in 2002, 94.000 in 2003 en 83.000 in 2004 blijft de toename van het aantal
bijstandsgerechtigden beperkt. Een plausibele verklaring voor deze disproportionele
ontwikkeling is dat de invoering van de Wet werk en bijstand het bijstandsvolume
verder heeft beperkt.

FIGUUR 2: WERKLOOSHEID (1 JAAR VERTRAAGD (8)) EN BIJSTANDSUITKERINGEN

Bron: SZW op basis cijfers CBS.

(8) In de grafiek hebben de werkloosheidscijfers dus betrekking op het aangeduide peiljaar (t) -1.
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7.3.2. Instroombeperking
Uit CBS-cijfers blijkt dat de instroom in 2004 109.580 bedroeg tegen 110.200 in
2003 (9). (tabel 2). De afname van de instroom is dus gering, maar ook hier geldt
dat de instroom zich zonder de WWB vanwege de slechte conjunctuur vermoedelijk
ongunstiger zou hebben ontwikkeld dan de cijfers uit tabel 2 weergeven. De ge-
plande causale analyse (zie deel 5) moet hier straks meer uitsluitsel over geven. 

TABEL 2: INSTROOM UITKERINGEN VAN THUISWONENDEN MET PERIODIEKE ALGEMENE BIJ-
STAND, 2003 EN 2004

verschil %
Leeftijd 2003 2004 2004-2003 verschil

Jonger dan 25 jaar 29.830 29.860 30 0%
25 tot 35 jaar 34.380 33.620 -760 -2%
35 tot 45 jaar 26.160 25.660 -500 -2%
45 tot 55 jaar 14.090 14.350 260 2%
55 tot 65 jaar 5.840 6.090 250 4%
Totaal 110.290 109.580 -710 -1%

Bron: CBS.

7.3.3. Uitstroombevordering
Uit CBS-cijfers blijkt dat de uitstroom in 2004 hoger is geweest dan die in 2003:
105.070 in 2004 tegen 93.200 in 2003. Uit tabel 3 komt naar voren dat met name bij
de jongeren onder de 25 jaar de uitstroom is gestegen. Ook valt op dat de uitstroom
bij de leeftijdsklasse 55-65 jaar stijgt, zodat deze redelijk in de pas loopt met de alge-
hele stijging in de uitstroom.

Dat veel jongeren onder de 25 jaar uitstromen uit de bijstand, is in lijn met de bevin-
dingen uit het Regioplan-onderzoek. Daarin werd geconstateerd dat wordt ingezet
op de kansrijken en dat bij de verschillende vormen van Work First die gemeenten
uitvoeren, vaak specifieke aandacht wordt besteed aan de doelgroep ‘jongeren’. Vrij-
wel alle gemeenten vinden het belangrijk om hen zo snel mogelijk te activeren,
bijvoorbeeld door middel van een stage, waarna ze snel kunnen doorstromen naar
werk.

(9) Het betreft thuiswonenden onder de 65 jaar. Dat geldt ook voor de navolgende CBS-cijfers.
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TABEL 3: UITSTROOM UITKERINGEN VAN THUISWONENDEN MET PERIODIEKE ALGEMENE BIJ-
STAND, 2003 EN 2004

verschil %
Leeftijd 2003 2004 2004-2003 verschil

Jonger dan 25 jaar 19.930 23.730 3.800 19%
25 tot 35 jaar 27.410 31.220 3.810 14%
35 tot 45 jaar 23.120 25.090 1.970 9%
45 tot 55 jaar 12.480 13.900 1.420 11%
55 tot 65 jaar 10.260 11.130 870 8%
Totaal 93.200 105.070 11.870 13%

Bron: CBS.

8. TOT BESLUIT

Aan de hand van de probleemstelling van het onderzoek zetten we de conclusies
van het onderzoek op een rij.

Decentralisatie, derapportage, deregulering en facilitering. Hoe worden deze
systeemwijzigingen door gemeenten ervaren?
Gemeenten zijn positief over de systeemwijzigingen. Het algemene oordeel is dat
verantwoordelijkheden op de juiste plaats zijn neergelegd: bij de gemeenten. Het
systeem prikkelt hen om te sturen op bijstandsvolume en het biedt hen de
mogelijkheid om de bijstandwet beter uit te voeren en meer aandacht te geven aan
het bereiken van ‘werk boven inkomen’. De essentie van de wet is dan ook duidelijk
overgekomen bij de gemeenten. Omvangrijke kritiek is er echter op de financierings-
systematiek. Een deel van deze kritiek heeft een robuust karakter. Een ander deel
kan worden weggenomen als gemeenten beter zicht hebben op de details van de
systematiek en er ook meer ervaring mee hebben opgedaan.

Op welke manier worden de systeemwijzigingen door gemeenten ‘in daden
omgezet’, dat wil zeggen, vertaald in aanpassing van beleid (activering, inkomens-
ondersteuning en handhaving), van uitvoering of van de organisatie?
Met name op het terrein van activering en handhaving hebben gemeenten de
systeemwijziging in daden omgezet. Hierbij kan geconcludeerd worden dat de
prikkel om beleid aan te passen op korte termijn vooral in gemeenten met een
financieel tekort wordt gevoeld. In gemeenten met een (groot) overschot wordt
minder vaak een ‘koopmansmentaliteit’ aangetroffen dan in de tekortgemeenten. Zij
ontwikkelen wel nieuw beleid, maar voelen een minder grote druk dan de tekort-
gemeenten om dit op korte termijn te implementeren. De wet lijkt bovendien lastig
voor kleine gemeenten. Ze geven aan, de schaalgrootte te missen om nieuw beleid
te ontwikkelen en succesvol te implementeren. Een aantal kleine gemeenten zoekt
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dan ook intergemeentelijke samenwerking. Dit kan echter weer nieuwe lastige
kwesties met zich meebrengen, bijvoorbeeld op bestuurlijk terrein of bij de onder-
linge verdeling van budgetten.

In hoeverre levert de systeemwijziging een bijdrage aan het bereiken van het doel
van de WWB (hoofddoel ‘werk boven inkomen’, afgeleide doelen: instroombeper-
king, behoud inkomenswaarborgfunctie, uitstroomvergroting)?
Het blijkt voor gemeenten lastig om (nu al) de mate van doelbereiking van het
beleid aan te tonen. Voor zover het om landelijke CBS-resultaten gaat, blijkt met
name uitstroombevordering bij te dragen aan ‘werk boven inkomen’. Als gekeken
wordt naar de inkomenswaarborg voor hen die (nog) niet op de arbeidsmarkt in
hun onderhoud kunnen voorzien, is op basis van dit onderzoek niet duidelijk vast te
stellen of de inkomenswaarborgfunctie in gevaar komt als gevolg van het ver-
scherpte beleid.

De definitieve balans over het functioneren van de WWB zal pas in 2007 bij de eind-
evaluatie opgemaakt kunnen worden. In de tussentijd liggen er voor gemeenten en
voor het Ministerie van SZW nog een aantal uitdagingen. We noemen met name:
� het waarborgen van de toekomstbestendigheid van de financiële prikkel;
� het verder aanhalen van de contacten met werkgevers;
� Behalve in kansrijke klanten ook investeren in de minder kansrijken.

In 2007 zullen we zien in hoeverre ook dit bereikt is.
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ABW Algemene Bijstandswet (1965-1995)
Abw Algemene bijstandswet (1996-2003)
AOW Algemene Ouderdomswet
Besluit I/D-banen Besluit Instroom/Doorstroombanen (afgeschaft)
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
College van B&W College van Burgemeester en Wethouders
CPB Centraal Planbureau
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
Divosa Vereniging van directeuren Sociale Diensten
I-Deel Inkomens-deel 
MEV Macro-economische Verkenning 
RAU Regeling Administratieve Uitvoeringsvoorschriften
SRG Statistiek Reïntegratie Gemeenten
SW Sociale Werkvoorziening
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VODU Verslag over de Uitvoering
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

(afgeschaft per 1-1-2006)
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WBB Werkloze beroepsbevolking
W-deel Werk-deel
WIW Wet inschakeling werkzoekenden (afgeschaft)
WW Werkloosheidswet 
WWB Wet werk en bijstand (sinds 2004)

__________

669

GEPRIKKELD TOT WERKEN ...

KRAAN-NED.qxp  4/05/2006  8:58  Pagina 669



REFERENTIES

Centrum voor Arbeid en Beleid, WWB monitor, Ledenraadpleging mei 2005 in
opdracht van Divosa, Groningen, mei 2005.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lijnen naar de toekomst, Evalu-
atie Algemene bijstandswet 1996-1999, onderzoek in opdracht van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, februari 2000.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Plan van Aanpak Evaluatie
WWB 2004-2007, Den Haag, juni 2004.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Plan van Aanpak Evaluatie
WWB 2004-2007, nader uitgewerkt, Den Haag, april 2005.

Onderzoekscommissie toepassing ABW, Het recht op bijstand. Naar een beheerst
proces bij de toekenning van de bijstand, Den Haag, VUGA, 1993.

Regioplan, Het recht op bijstand. De mazen van het vangnet. In opdracht van de
Onderzoekscommissie toepassing ABW, Den Haag, VUGA, 1993.

Regioplan, Gemeenten en de WWB I: Geprikkeld tot werken, onderzoek in
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Regioplan
Beleidsonderzoek, Amsterdam, juni 2005. 

__________

670

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2005

KRAAN-NED.qxp  4/05/2006  8:58  Pagina 670



INHOUDSTAFEL

GEPRIKKELD TOT WERKEN. 
EEN EERSTE INVENTARISATIE VAN DE STAND VAN ZAKEN ROND DE 
NIEUWE BIJSTANDSWET IN NEDERLAND

1.   INLEIDING 645

2.   PLAATSBEPALING 645

3.   HISTORIE 647

4.   SYSTEEMWIJZIGING WET WERK EN BIJSTAND 649

4.1. INSTRUMENTATIE RIJK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
4.2. INSTRUMENTATIE GEMEENTEN.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

5.   EVALUATIEPROGRAMMA WET WERK EN BIJSTAND 654

6.   EERSTE PRODUCTEVALUATIE: KWALITATIEF ONDERZOEK DOOR 
REGIOPLAN 655

7.   UITKOMSTEN ONDERZOEK 656
7.1. LANDELIJKE SYSTEEMWIJZIGING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
7.2. LOKALE INVULLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
7.3. BIJSTANDSONTWIKKELINGEN VOLGENS CBS . . . . . . . . . . . . . . . . 664

8.   TOT BESLUIT 667

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 669

REFERENTIES 670

671

GEPRIKKELD TOT WERKEN ...

KRAAN-NED.qxp  4/05/2006  8:58  Pagina 671



ARMOEDEBESTRIJDING

DE IMPACT VAN MAATSCHAPPELIJKE KEUZEN OP DE
ARMOEDEDYNAMIEK 675

DEBLANDER-NED.qxp  4/05/2006  8:56  Pagina 1



DE IMPACT VAN MAATSCHAPPELIJKE KEUZEN
OP DE ARMOEDEDYNAMIEK

DOOR REMBERT DE BLANDER en IDES NICAISE

Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven

1. INLEIDING

In deze paper (1) bestuderen we een aantal processen van sociale inclusie en uit-
sluiting, op de raakvlakken tussen onderwijs, arbeidsmarkt en sociale protectie in
België, op basis van empirische gegevens (Panel Studie van Belgische Huishoudens
of PSBH). Hierbij combineren we twee gevestigde tradities binnen de econo-
metrische studie van de armoede. Enerzijds modelleren we de armoededynamiek als
een eerste orde Markov-model (zie Boskin en Nold (1975) en McCall (1971) voor
vroege toepassingen, Cappellari en Jenkins (2002) voor een recenter voorbeeld).
Ander-zijds gebruiken we de microsimulatietechniek om de effecten van diverse
overheidsmaatregelen te evalueren (zie Orcutt (1957) voor een eerste aanzet tot
deze techniek, Merz (1991) voor een historisch overzicht en bijvoorbeeld Atkinson,
e.a. (2002) voor een recentere toepassing).

Onder ‘structurele armoede’ verstaan we niet alleen persistente armoede, maar we
verwijzen ook naar de structurele processen die armoede (op korte of lange termijn)
beïnvloeden: onderwijs, beleid inzake sociale protectie en arbeidsintegratie. De
‘maatschappelijke keuzen’ bepalen dan in welk van deze processen primair inge-
grepen wordt om armoede te bestrijden. De ‘verzekeringsstaat’ of ‘verzorgingsstaat’
stelt de sociale zekerheid als belangrijkste instrument voorop; de ‘actieve wel-
vaartsstaat’ schrijft een centrale plaats toe aan arbeid als sleutel tot inkomens-
verwerving én sociale ontplooiing; de ‘kennismaatschappij’ vertaalt sociale inte-
gratie vooral in termen van onderwijs en levenslang leren.

We toetsen de impact van de drie genoemde basisstrategieën, door concrete voor-
beelden van maatregelen, die aansluiten bij elk van de drie paradigma’s, te simuleren.
We zullen ons binnen het bestek van deze paper noodgedwongen beperken tot
enkele eenvoudige scenario’s, waarbij een heleboel vereenvoudigende veronder-
stellingen gemaakt worden. Het is niet de bedoeling om gedetailleerde
simulaties te maken, maar wel de ‘tendenzen’ aan te geven wat betreft de effectiviteit
van elke basisstrategie.

(1) Onderzoek in het kader van het programma ‘Sociale Cohesie’ van het Belgisch Federaal Weten-
schapsbeleid.
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De rest van deze paper is opgedeeld in drie secties. In volgende sectie wordt een
model geschat dat processen van mobiliteit in en uit armoede beschrijft. Met behulp
van deze schattingen simuleren we in sectie drie het effect van diverse ‘maatschap-
pelijke keuzen’ op de kans om zich beneden het bestaansminimum te bevinden.
Sectie vier, ten slotte, concludeert.

2. ANALYSE VAN DE MOBILITEIT IN EN UIT DE ARMOEDE

2.1. BEGRIPPENKADER EN SCHATTINGSMETHODE
2.1.1. De mobiliteit in en uit armoede

In het kader van een recent onderzoek over minimuminkomens (Nicaise e.a., 2001)
werd een model ontwikkeld om de dynamiek van armoede vanuit een ‘institu-
tionele’ invalshoek te beschrijven, eerder dan op basis van conventionele inkomens-
grenzen. In dat model werd een onderscheid gemaakt tussen vijf statuten van
sociale protectie. Hier reduceren we het model tot drie statuten, waarvan de eerste
twee samen overeenkomen met de categorie ‘armoede’:
� onderbescherming: het gezinsinkomen ligt beneden het gewaarborgd minimum-

inkomen. Merk op dat men zich in deze toestand kan bevinden zelfs indien de
betrokkene werkt of een ander inkomen verwerft;

� sociale bijstand: het inkomen is bijgepast tot het niveau van het gewaarborgd
minimuminkomen (2);

� niet-armoede: het gezinsinkomen ligt boven de bijstandsdrempel, door inkomsten
uit arbeid, klassieke socialezekerheidsuitkeringen of andere bronnen. Op indi-
vidueel niveau kan het inkomen nog steeds te laag liggen maar op huishoudniveau
is het toereikend, omdat bij veronderstelling de inkomsten gelijkmatig gedeeld
worden onder de gezinsleden.

De groep ‘armen’ kan in dit model geoperationaliseerd worden als degenen die in
een bepaalde periode op of onder het niveau van de sociale bijstand leven. In de
periode 1993-95 was 11 à 12% van de bevolking ooit in deze toestand (9 à 10% van
de bevolking op actieve leeftijd).

We merken hierbij op dat we bij de afbakening van de armoedetoestanden de wet-
telijke inkomensdrempel van het leefloon (het vroegere bestaansminimum)
hanteren, een drempel die vaak in onderzoek als ‘onderschat’ beschouwd wordt.
Deze wettelijke drempel is voor ons doel echter belangrijk om twee redenen. Ener-
zijds heeft hij implicaties inzake rechten op minimumbescherming en verwante
diensten. Heel wat wettelijke en institutionele mechanismen kunnen immers fun-
geren als ‘triggers’ die de mobiliteit naar of uit armoede bevorderen. Anderzijds ver-
liest het onderscheid tussen onderbescherming en sociale bijstand zijn betekenis,
wanneer we een hogere armoededrempel zouden beschouwen.

(2) Het bestaansminimum (thans leefloon) of de inkomensgarantie voor ouderen of de tegemoetko-
ming voor mindervaliden.
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In tweede instantie is de mobiliteit tussen deze statuten belangrijk. Die mobiliteit is
schematisch weergegeven in tabel 1 (3).

TABEL 1: CONCEPTUEEL KADER VOOR DE ANALYSE VAN MOBILITEIT TUSSEN STATUTEN VAN
SOCIALE BESCHERMING

Van / naar � Onderbescherming Bijstand Niet-armoede

�
Onderbescherming status-quo integratie integratie
Bijstand uitsluiting status-quo integratie
Niet armoede uitsluiting uitsluiting status-quo

Wanneer nu een individu of huishouden doorheen de tijd ‘opklimt’ van een lager
naar een hoger gewaardeerd statuut, spreken we van integratie of inclusie. Omge-
keerd, noemen we het afdalen naar een lager statuut ‘uitsluiting’. De mate van inte-
gratie resp. uitsluiting in een bepaald statuut kan dan cijfermatig uitgedrukt worden
door de kans te meten dat een individu vanuit dat statuut binnen het jaar opklimt
resp. afdaalt. Deze kansen verschillen naargelang van de kenmerken van het indi-
vidu, maar ook naargelang van de economische en institutionele omgeving. De mate
van integratie en uitsluiting is immers mede afhankelijk van de algemene econo-
mische toestand (recessie versus groei) maar ook (groten)deels van maatschap-
pelijke keuzen omtrent geïnstitutionaliseerde processen van integratie of uitsluiting
in diverse statuten van sociale bescherming. Zo valt op dat de uitsluiting van werk
naar bijstand of onderbescherming in België relatief laag ligt dankzij een goede
sociale zekerheid (Nicaise e.a., 2001). Voorts hoeft het geen betoog dat een egalitair
onderwijssysteem heel wat uitsluiting kan voorkomen.

Noteer dat onze analyses enkel toegepast worden op de beroepsactieve bevolking,
d.w.z. individuen in de leeftijdsgroep 18-65 die niet meer voltijds studeren en die
nog niet met (brug)pensioen zijn. Van deze beroepsactieve bevolking hebben we
een sample van 5380 individuen waarvoor we maandelijkse observaties hebben wat
betreft tewerkstellingsstatus en inkomen gedurende de periode 1993-’97.

2.1.2. Drietrapsschatting
Een tweede verandering t.o.v. ons vroeger onderzoek is het verfijnen van de analyse
van determinanten van mobiliteit. Niet alleen worden méér variabelen in het model
opgenomen. Bovendien wordt gecorrigeerd voor de endogeniteit van de sleutel-
variabelen tewerkstelling en opleiding door het hanteren van een drietrapsschattings-
procedure. De mogelijke correlatie tussen de niet-geobserveerde determinanten 

(3) Omdat kinderen en gepensioneerden slechts voor bepaalde statuten in aanmerking komen, laten
we deze groepen tot nader order buiten beschouwing en beperken we de analyse voorlopig tot per-
sonen op actieve leeftijd.
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van armoede en de sleutelvariabelen kan immers leiden tot over- of onderschatting
van het effect van deze laatste op de inclusie- of uitsluitingskansen. Bijvoorbeeld kan
verwacht worden dat het systematisch activeren van alle bijstandscliënten niet het-
zelfde effect heeft als het ‘vinden van werk’, zelfs voor personen die qua leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau e.d. hetzelfde profiel hebben. Bijstandscliënten kunnen
immers bijkomende (niet-geobserveerde) ‘handicaps’ hebben (bv. zwakkere sociale
vaardigheden) die maken dat zij geen jobs van dezelfde kwaliteit en duurzaamheid
zullen kunnen bemachtigen. Analoog kan het kwalificeren van de jongeren die (bij
constant beleid) geen diploma van het hoger secundair onderwijs halen, minder of
meer effect hebben op hun tewerkstellingskansen dan voor andere jongeren. Bv.
kan de vraag gesteld worden of deze jongeren misschien in hun jeugdjaren thuis
meer financiële stress hebben ervaren dan anderen, waardoor ze voortijdig de arbeids-
markt hebben betreden. Die ervaring kan hun gedrag op de arbeidsmarkt zodanig
beïnvloeden dat zij ook met een diploma sneller aan het werk gaan dan anderen. Tal
van hypothesen kunnen gemaakt worden omtrent mogelijke vertekeningen van
coëfficiënten – in beide richtingen.

FIGUUR 1: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE DRIETRAPSSCHATTING

Teneinde de effecten van deze verborgen variabelen te schatten, gaan we als volgt
te werk. In een eerste stap wordt de individuele kans op het bereiken van diverse
onderwijsniveaus geschat aan de hand van opleidings- en beroepskarakteristieken
van beide ouders. Deze procedure levert ook schattingen op van de gegene-
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raliseerde residu’s (Gouriéroux e.a., 1987). Dit is de conditionele verwachte waarde
van de foutentermen, gegeven de uitkomst en de covariaten. Opnemen van deze
waarde als bijkomende variabele in een schatting van de kans op werk, verwijdert
de mogelijke correlatie tussen onderwijsniveau en de foutenterm in de equatie die
de kans op economische activiteit beschrijft, en levert bijgevolg onvertekende
schatters op (ook wel Heckman’s (1976, 1978), controlefunctie-aanpak genoemd,
zie eveneens Dubin en McFadden (1984)). In het voorbeeld van hierboven zal het
effect van de verborgen variabele ‘financiële stress’ tot uiting komen in de gegene-
raliseerde residu’s van de eerstetrapsschatting: jongeren uit gezinnen met meer
financiële stress zullen – bij gelijke sociale afkomst – in werkelijkheid minder vaak
een diploma hebben dan de regressie voorspelt. Deze residuen worden mee ver-
rekend in de schattingen van de tweede en derde trap.

In een tweede stap wordt de kans op werk toestandsafhankelijk geschat door mid-
del van twee logitschattingen: de eerste voor werkenden uit de vorige periode, de
tweede voor werklozen. Deze tweede stap levert eveneens gegeneraliseerde
residu’s op. Deze laatste worden op hun beurt (en om analoge redenen) samen met
de gegeneraliseerde residu’s uit de scholingsvergelijking, opgenomen in het ver-
klarende model voor armoede.

De derde stap bestaat uit een dynamische schatting van de drie armoedetoestanden,
d.w.z. afhankelijk van de toestand in de vorige periode. Voor de volledigheid ver-
melden we nog dat we voor beide toestandsafhankelijke schattingen (werk en
armoede) op een gelijkaardige manier gecorrigeerd hebben voor de endogeniteit
van de initiële verdeling (niet weergegeven in figuur 1). Bovendien moet opgemerkt
worden dat de gegeneraliseerde residu’s geen geobserveerde, maar geschatte ‘vari-
abelen’ zijn. Opnemen van dergelijke gegenereerde regressoren in eender welk
schattingsmodel noopt ons de gerapporteerde standaardfouten aan te passen (voor
verdere technische details zie De Blander en Nicaise (2005)).

Deze procedure laat ons toe het netto-effect van scholingsniveau en het feit al dan
niet te werken op de armoedetransities te identificeren. In sectie 2 hieronder wor-
den de geschatte modellen en resultaten besproken.

2.2. HULPSCHATTINGEN
2.2.1. Scholing

De eerste vergelijking schat, zoals gezegd, de kans dat een individu bepaalde diplo-
ma’s behaalt. Het diplomaniveau, ingedeeld in drie niveaus (hoogstens lager
secundair, hoger secundair en hoger onderwijs) werd geschat door middel van een
geordend logitmodel.
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TABEL 2: RESULTATEN VAN DE SCHATTING VAN HET BEREIKTE ONDERWIJSNIVEAU

Coëf. Std. Err. P>|z|

Geslachtsdummy (1 vrouw / 0 man) 0.0924 0.0542 0.088

Katholiek 0.1848 0.0743 0.013

Geboren in België 0.0445 0.0943 0.637

Geboren 1939-49 0.6921 0.1073 0.000

Geboren 1950-59 0.8175 0.1009 0.000

Geboren 1960-69 1.1071 0.1034 0.000

Geboren 1970-79 0.8418 0.1238 0.000

Vader zonder beroep -0.0811 0.3049 0.790

Vader arbeider -0.5581 0.0892 0.000

Vader bediende 0.4188 0.1094 0.000

Vader zelfstandige / boer 0.0410 0.1124 0.715

Vader kaderlid 0.4668 0.1193 0.000

Moeder zonder beroep -0.1891 0.0929 0.042

Moeder arbeidster -0.3895 0.1325 0.003

Moeder bediende -0.2036 0.1337 0.128

Moeder zelfstandige / boerin -0.3321 0.1292 0.010

Moeder kaderlid -0.3941 0.2631 0.134

Vader geen scholing -0.1508 0.1473 0.306

Vader lager secundair of minder 0.2329 0.1111 0.036

Vader hoger secundair 0.7412 0.1231 0.000

Vader hoger onderwijs 1.2373 0.1340 0.000

Moeder geen scholing -0.6437 0.1414 0.000

Moeder lager secundair of minder 0.1195 0.1116 0.284

Moeder hoger secundair 0.6733 0.1278 0.000

Moeder hoger onderwijs 0.8638 0.1466 0.000

Intercept 1 0.4262 0.1576

Intercept 2 2.0818 0.1608

Aantal individuen 5.380

1348.53 0.000

Uit tabel 2 kunnen we de volgende vaststellingen maken: vrouwen, katholieken en
personen uit jongere geboortecohorten (4) hebben een grotere kans op een hoger
onderwijsniveau. Ook de sociale afkomst (gemeten a.h.v. beroepsstatus en onder-

(4) De coëfficiënt van de geboortecohorte 1970-79 is waarschijnlijk onderschat omdat een aantal jon-
geren tijdens de observatieperiode nog aan het studeren zijn.
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wijsniveau van beide ouders) heeft het verwachte positieve effect op het bereikte
onderwijsniveau van de kinderen. Het feit van in België geboren te zijn heeft – na
inachtname van de andere determinanten – een statistisch verwaarloosbaar effect op
het bereikte onderwijsniveau. Voor geboortedecennia en voor beroeps- en onderwijs-
categorieën van de ouders werden “per groep dummy’s” waarschijnlijkheidsratio-
testen uitgevoerd. Deze worden weergegeven in tabel 3.

TABEL 3: WAARSCHIJNLIJKHEIDSRATIO TESTEN “PER GROEP DUMMY’S” IN DE EQUATIE
“SCHOLINGSNIVEAU”

df p

Geboortedecennium 123.4462 4 0.000

Beroep vader 139.5040 5 0.000

Beroep moeder 12.1002 5 0.033

Onderwijs vader 136.5826 4 0.000

Onderwijs moeder 120.5392 4 0.000

De hypothese dat moeders beroep geen invloed heeft op het onderwijsniveau, kan
wel verworpen worden wanneer we het 1% significantieniveau hanteren, maar niet
op 5%. De andere factoren zijn significant op 1%.

2.2.2. Kans op werk
De zelfverklaarde activiteitsgraad (voorgesteld door een dummy – werkend versus
niet-werkend) werd ‘dynamisch’ geschat. Hierbij wordt de kans op werk apart
geschat naargelang het individu in de vorige periode al dan niet werk had. Dit
dynamische model zal gebruikt worden bij het simuleren van de effecten van
activerings- en onderwijsmaatregelen op de armoede(transities). We vermoeden
immers dat de effecten van deze maatregelen zowel persistent zullen zijn op de
arbeidsmarkt alsook voor persistentie zorgen in de uitsluitings- resp. inclusie-
dynamiek.

We schatten de kans om werk te hebben conditioneel op het feit of men vorige
periode al dan niet werk had, met behulp van een logitmodel aan de hand van per-
soonlijke en huishoudkenmerken, geografische variabelen en macro-economische
indicatoren (5).

(5) De (statische) kans op werk in de startmaand werd eveneens geschat (zie De Blander en Nicaise
(2005) voor resultaten en analyse).
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De effecten van de meeste regressoren zijn zoals verwacht. Hoe hoger de scholing,
hoe groter de kans om aan het werk te geraken of te blijven. We dienen hierbij op
te merken dat een diploma van het hoger onderwijs vooral de instroomkans in de
arbeidsmarkt verhoogt. Jongeren hebben een grotere kans om weer aan het werk
te geraken, maar ook een grotere kans om werkloos te worden. Met andere
woorden: jeugdwerkloosheid is volatieler, terwijl inactiviteit op latere leeftijd per-
sistenter is. In de steden is de werkloosheid eveneens volatieler in vergelijking met
het platteland.

TABEL 4: RESULTATEN VAN DE DYNAMISCHE SCHATTING VAN DE KANS OP TEWERKSTELLING

Tewerkstelling vorige maand inactief werkend

Coëf. Corr. Std. Err. P>|z| Coëf. Corr. Std. Err. P>|z|

Hoger secundair 0.5066 0.0992 0.000 0.4583 0.0987 0.000
Hoger onderwijs 1.3334 0.1573 0.000 0.7014 0.1500 0.000
Leeftijd <25 3.7765 0.2085 0.000 -0.3954 0.1461 0.007
Leeftijd 25-34 3.8249 0.2005 0.000 1.0907 0.1403 0.000
Leeftijd 35-44 3.4096 0.2012 0.000 1.6700 0.1405 0.000
Leeftijd 45-54 2.2956 0.2076 0.000 1.4916 0.1431 0.000
Geslachtsdummy (1 vrouw/0 man) -0.7343 0.0681 0.000 -0.9813 0.0573 0.000
Samenwonend 0.2052 0.0749 0.006 0.4328 0.0621 0.000
Huishoudgrootte -0.0373 0.0348 0.285 -0.1398 0.0281 0.000
Aantal kinderen <12 jaar -0.2113 0.0462 0.000 0.0095 0.0393 0.809
Aantal kinderen 12-16 jaar -0.2814 0.0885 0.001 -0.1530 0.0754 0.042
Slechte gezondheidstoestand 0.2415 0.0367 0.000 -0.3118 0.0382 0.000
Niet-Belgische EU-burger -0.2684 0.1416 0.058 -0.3493 0.1345 0.009
Geen EU-burger -1.1684 0.2156 0.000 -0.4311 0.1867 0.021
Woont in een stad 0.1481 0.0636 0.020 -0.1611 0.0564 0.004
Regio Brussel -0.2369 0.1114 0.033 -0.0880 0.0901 0.329
Regio Wallonië -0.2178 0.0625 0.000 -0.2538 0.0568 0.000
Economische groei -0.0590 0.0363 0.104 0.0258 0.0353 0.465
Werkloosheid 0.1548 0.1591 0.330 -0.1737 0.1390 0.211
Correctie endogeniteit scholing -0.0232 0.0398 0.561 -0.0305 0.0394 0.439
Correctie endogeniteit werk init. per. 0.3870 0.0484 0.000 0.4910 0.0613 0.000
Constante term -7.0087 1.4495 0.000 6.0135 1.2635 0.000
Aantal observaties 69.442 152.933

2225.46 0.000 2928.97 0.000

Vrouwen en personen uit grotere gezinnen en/of met meerdere kinderen of in een
slechtere gezondheid, hebben een lagere kans op werk. Samenwonenden daarente-
gen hebben een grotere kans op werk. De lagere kans op activiteit van niet
Belgische EU-burgers (ten opzichte van Belgen) wordt vooral verklaard door hun
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iets kleinere kans om aan het werk te blijven. De lagere kans op activiteit van
mensen van niet-Europese origine vloeit voornamelijk voort uit hun kleinere kans
op werk eens ze in de werkloosheid zitten. Toch loont het de moeite om in het
arbeidsmarktbeleid t.a.v. etnische minderheden evenzeer aandacht te besteden aan
ongelijke kansen op jobretentie (het behoud van werk) als aan integratie (het vin-
den van werk).

Een laatste belangrijke vaststelling is dat de onderwijscorrectietermen geen effect
hebben op de transities. De initiële onverklaarde tewerkstellingskans heeft echter
een positief effect op de latere conditionele kans op werk (6). Er is dus sprake van
een niet-verwaarloosbaar selectie-effect. Boven op deze selectie is er ook sprake van
persistentie in de kansen op tewerkstelling: een waarschijnlijkheidsratiotest ver-
werpt de nulhypothese van een statisch model.

2.3. SCHATTING VAN DE ARMOEDETRANSITIEKANSEN (7)
In deze sectie bespreken we de kans om in een van de drie toestanden terecht te
komen, conditioneel op de situatie in de vorige periode. De armoedetoestand (of
toestand van sociale protectie) wordt weergegeven door een 3-waardige (niet-geor-
dende) categorische variabele. De waarde 0 stelt de niet-armoedetoestand voor (de
basis- of referentietoestand), 1 de toestand van onderbescherming en 2 het minimum-
inkomen.

2.3.1. Instroomkansen in armoede (kansen op uitsluiting)
Een eerste opvallende vaststelling uit tabel 6 is dat het feit al dan niet te werken –
ceteris paribus – geen significante invloed heeft op de kans om in de bijstand
terecht te komen. De kans op de overgang van niet-arm naar onderbescherming ver-
mindert echter significant wanneer men werk heeft. Zelfstandigen hebben dan weer
een grotere kans op onderbescherming. De kans op uitsluiting is omgekeerd
evenredig met het scholingsniveau.

De kans op beide armoedetoestanden neemt af met de leeftijd, om weer toe te
nemen bij de 45-54-jarigen. Merk op dat dit de relatieve kans is ten opzichte van de
basiscategorie 55-64-jarigen en dat onze steekproef enkel niet-gepensioneerden
omvat. Jongeren zijn echter duidelijk de grootste risicogroep: ze komen vaker bij
het OCMW terecht, maar ook vaker in de onderbescherming. Specifieke bescher-
mingsmaatregelen t.a.v. deze doelgroep zijn dus zeker aangewezen.

(6) Dit wijst eveneens op de aanwezigheid van een individu-specifieke component in de fouten-
termen. De efficiëntie van de schattingen zou eventueel verhoogd kunnen worden door panelschat-
ters te gebruiken, mits het maken van de nodige assumpties.
(7) Ook hier verwijzen we naar De Blander en Nicaise (2005) voor de resultaten van de statische
schattingen in de beginperiode.
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Vrouwen en gezinnen met jonge kinderen lopen een groter risico op onder-
bescherming, terwijl toenemende gezinsgrootte dit risico verkleint. Samenwonen
vermindert – en de aanwezigheid van oudere kinderen verhoogt de kans op
armoede. Stedelingen, Brusselaars en Walen hebben dan weer meer kans op het
minimuminkomen.

TABEL 5: SCHATTING VAN DE RISICO’S OP ONDERBESCHERMING RESP. MINIMUMINKOMEN,
VERTREKKEND VANUIT DE TOESTAND ‘NIET-ARM’

Van niet-armoede… Naar onderbescherming Naar minimuminkomen

Coëf. Corr. P>|z| Coëf. Corr. P>|z|
Std. Err. Std.Err.

Werk -1.1015 0.1796 0.000 -0.3233 0.3368 0.337
Hoger secundair -0.2749 0.1815 0.130 -1.4547 0.4490 0.001
Hoger onderwijs -0.6826 0.3094 0.027 -2.6427 0.7155 0.000
Zelfstandige 1.4407 0.1676 0.000 -1.4834 1.0328 0.151
Leeftijd <25 0.9936 0.2503 0.000 1.7335 0.6017 0.004
Leeftijd 25-34 0.7677 0.2239 0.001 0.9862 0.5460 0.071
Leeftijd 35-44 0.2994 0.2156 0.165 0.8589 0.5077 0.091
Leeftijd 45-54 0.3053 0.2008 0.128 1.1961 0.4683 0.011
Geslachtsdummy (1 vrouw/0 man) 0.1951 0.1118 0.081 0.3111 0.2314 0.179
Samenwonend -0.5229 0.1172 0.000 -0.8804 0.2578 0.001
Huishoudgrootte -0.4502 0.0759 0.000 -0.1549 0.1131 0.171
Aantal kinderen <12 jaar 0.2260 0.0924 0.014 0.2131 0.1431 0.137
Aantal kinderen 12-16 jaar 0.5921 0.1487 0.000 0.5276 0.2393 0.027
Slechte gezondheidstoestand 0.0751 0.0626 0.230 0.2953 0.1095 0.007
Niet-Belgische EU-burger 0.1414 0.2298 0.538 0.3154 0.3937 0.423
Geen EU-burger 0.2084 0.2712 0.442 0.5502 0.4136 0.183
Woont in een stad -0.1556 0.1044 0.136 0.6734 0.2233 0.003
Regio Brussel -0.6159 0.1858 0.001 0.8051 0.3176 0.011
Regio Wallonië 0.0072 0.1055 0.945 0.5811 0.2535 0.022
Economische groei 0.0326 0.0433 0.452 0.1496 0.0945 0.113
Werkloosheid 0.4513 0.1760 0.010 0.4836 0.3708 0.192
Correctie endogeniteit scholing 0.0986 0.0813 0.225 0.1791 0.1865 0.337
Correctie endogeniteit werk (init) -0.0869 0.0556 0.118 -0.0616 0.1100 0.576
Correctie endogeniteit werk -0.4955 0.0419 0.000 -0.2617 0.1816 0.150
Correctie endogeniteit onder-
bescherming (init) 0.3944 0.0441 0.000 0.0441 0.1150 0.702
Correctie endogeniteit minimum-
Inkomen (init) 0.2182 0.0760 0.004 0.5059 0.1490 0.001
Constante term -9.1036 1.6233 0.000 -13.0496 3.4675 0.000
Aantal observaties 216.076

1273.18 0.000
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De parameters van de correctietermen voor endogeniteit van scholing en initiële
tewerkstelling blijken niet significant te zijn. De niet-geobserveerde heterogeniteit
in de kansen op huidige tewerkstelling heeft echter wel een gunstig effect op de
armoedekansen. Indien men ondanks zijn geobserveerde karakteristieken toch werk
vindt / behoudt, heeft men ook minder kans op onderbescherming. Ten slotte zijn
er nog de correctietermen voor endogeniteit van initiële armoedetoestanden: een ver-
hoogd risico op initiële armoede verhoogt de kans op latere terugval in de armoede.

2.3.2. Transitiekansen vanuit onderbescherming
Tabel 6 geeft de invloed weer van de determinanten van de transitiekansen uit
onderbescherming. Het feit actief te zijn vermindert zowel de kans op een verlengd
verblijf in onderbescherming als de transitiekans naar het minimuminkomen.
M.a.w., werk blijkt inderdaad een mogelijke springplank uit armoede te zijn. Ook
voortgezet onderwijs vermindert significant de kans om in onderbescherming te
blijven. Onderbescherming is daarentegen relatief persistenter voor zelfstandigen.
Samenwonen en huishoudgrootte verhogen de kans op uitstroom uit de armoede,
terwijl het aantal kinderen deze kans verlaagt. Een slechte gezondheid verhoogt de
kans op een transitie uit onderbescherming naar minimuminkomen.

Indien men hoger geschoold is dan men zou kunnen verwachten op basis van de
geobserveerde determinanten van het onderwijsniveau, dan heeft het onderwijs-
niveau minder invloed op de armoedekans: scholing en het gegeneraliseerde residu
daarvan hebben tegengestelde tekens. Het hebben van werk en het gegener-
aliseerde residu daarvan hebben daarentegen hetzelfde teken: wie ‘tegen de
verwachtingen in’ toch aan het werk is, heeft ook meer kans om aan de armoede te
ontsnappen. Indien men ten slotte initieel onderbeschermd was, betekent dit een
blijvende rem op de kans om uit onderbescherming te geraken.

De kolom die de invloed van de covariaten op de transitiekans uit
onderbescherming naar minimuminkomen weergeeft, moet met de nodige argwaan
bekeken worden, aangezien zij gebaseerd is op duizenden observaties, doch met
slechts 24 effectieve transities. Wie onderbeschermd is, heeft slechts 0,53% kans om
de volgende maand in de bijstand terecht te komen.
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TABEL 6: SCHATTING VAN DE TRANSITIEKANSEN NAAR ONDERBESCHERMING RESP. MINIMUM-
INKOMEN, VERTREKKEND VANUIT ONDERBESCHERMING

Coëf. Corr. P>|z| Coëf. Corr. P>|z|
Std. Err. Std. Err.

Van onderbescherming…                  naar onderbescherming naar minimuminkomen

Werk -0.7817 0.1705 0.000 -1.8124 0.7628 0.018
Hoger secundair -0.2540 0.2319 0.273 -0.2045 0.7349 0.781
Hoger onderwijs -0.9230 0.4014 0.021 -1.5419 1.3996 0.271
Zelfstandige 1.5282 0.1749 0.000 0.3162 1.3140 0.810
Geslachtsdummy (1 vrouw / 0 man) 0.0948 0.1111 0.393 0.6137 0.5714 0.283
Samenwonend -0.2114 0.1271 0.096 -1.5415 0.6967 0.027
Huishoudgrootte -0.1092 0.0540 0.043 -1.7022 0.5763 0.003
Aantal kinderen <12 jaar 0.0682 0.0819 0.405 2.0163 0.8038 0.012
Aantal kinderen 12-16 jaar 0.5725 0.1804 0.002 2.5879 0.5473 0.000
Slechte gezondheidstoestand 0.0083 0.0659 0.900 0.4244 0.2511 0.091
Geen EU-burger 0.2135 0.2507 0.394 -1.2078 1.4321 0.399
Woont in een stad -0.2031 0.1230 0.099 0.3718 0.5684 0.513
Regio Brussel 0.3268 0.1998 0.102 -0.7844 0.9231 0.395
Regio Wallonië 0.1488 0.1187 0.210 -0.1937 0.4833 0.689
Economische groei -0.1463 0.0531 0.006 -0.3802 0.4616 0.410
Werkloosheid 0.0187 0.2060 0.928 1.2859 1.8486 0.487
Correctie endogeniteit scholing 0.2062 0.1114 0.064 -0.2044 0.2718 0.452
Correctie endogeniteit werk (init.) -0.0192 0.0471 0.683 0.0171 0.1971 0.931
Correctie endogeniteit werk -0.4631 0.0906 0.000 -0.0258 0.2096 0.902
Correctie endogeniteit onder-
bescherming (init.) 0.0550 0.0329 0.094 0.0404 0.1525 0.791
Correctie endogeniteit minimum-
inkomen (init.) 0.0753 0.0685 0.272 -0.0146 0.2209 0.947
Constante term 2.6787 1.9033 0.159 -12.3578 17.0562 0.469
Aantal observaties 4.596

712.59 0.000

2.3.3. Transitiekansen vanuit minimuminkomen (verdere uitsluiting versus inclusie)
Net zoals in de vorige paragraaf, komt de overgang van bijstand naar
onderbescherming in tabel 7 bijna niet voor. Zij doet zich maar 12 maal voor, wat
overeenkomt met een kans van 0,71%. Het is bijgevolg vooral de kans op persisten-
tie in de bijstand (versus de kans op integratie) die aandacht verdient. Werk hebben,
een hoger onderwijsdiploma, of samenwonen verlagen de kans op persistentie van
het minimuminkomen. Deze kans neemt toe met de gezinsgrootte en het aantal
jonge kinderen.
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Ook hier hebben tewerkstelling en het gegeneraliseerde residu daarvan hetzelfde
teken. Een initiële onderbescherming of minimuminkomen toestand verlaagt ook
hier de kans om uit de armoede te geraken.

TABEL 7: SCHATTING VAN DE TRANSITIEKANSEN VANUIT BIJSTAND

Coëf. Std. Err. P>|z| Coëf. Std. Err. P>|z|

van minimuminkomen…                   naar onderbescherming naar minimuminkomen

Werk 1.0342 1.3064 0.429 -0.8780 0.3679 0.017
Hoger secundair 0.3080 1.6194 0.849 -0.4266 0.4362 0.328
Hoger onderwijs -2.0154 2.2135 0.363 -1.3658 0.7674 0.075
Geslachtsdummy (1 vrouw/0 man) -0.1556 0.8118 0.848 -0.3913 0.2771 0.158
Samenwonend -0.9151 1.5123 0.545 -0.9942 0.2515 0.000
Huishoudgrootte -1.0780 0.9879 0.275 0.3051 0.1607 0.058
Aantal kinderen <12 jaar 0.7464 1.0758 0.488 -0.2281 0.2198 0.299
Aantal kinderen 12-16 jaar 1.4485 1.0238 0.157 0.7064 0.3480 0.042
Slechte gezondheidstoestand 0.1887 0.4186 0.652 0.1842 0.1425 0.196
Geen EU-burger 0.5938 2.1755 0.785 0.7429 0.5487 0.176
Woont in een stad 0.4543 0.8566 0.596 -0.2625 0.2929 0.370
Regio Brussel -0.2361 1.7224 0.891 0.1962 0.4855 0.686
Regio Wallonië -0.9390 0.9126 0.303 0.1111 0.3030 0.714
Economische groei 0.2841 0.3467 0.413 0.1432 0.1226 0.243
Werkloosheid -1.7234 1.2064 0.153 -0.9188 0.4832 0.057
Correctie endogeniteit scholing 0.1015 0.5449 0.852 0.1076 0.1887 0.568
Correctie endogeniteit werk (init.) -0.7033 0.4855 0.147 -0.0946 0.1243 0.447
Correctie endogeniteit werk -0.8030 0.2151 0.000 -0.5761 0.1133 0.000
Correctie endogeniteit onder-
bescherming (init.) 0.7683 0.4549 0.091 0.3826 0.2206 0.083
Correctie endogeniteit minimum-
inkomen (init.) -0.3439 0.3288 0.296 0.1966 0.0847 0.020
Constante term 15.0182 11.1717 0.179 10.4613 4.4097 0.018
Aantal observaties 1.703

558.63 0.000

2.4. BESLUIT
We beschikken nu over alle bouwstenen van ons simulatiemodel: equaties voor de
bereikte scholing, de initiële tewerkstelling en de initiële status m.b.t. armoede; en
equaties die per individu de transitiekansen beschrijven tussen werk en niet-werk,
en tussen de drie toestanden van sociale protectie. De schattingen zijn van goede
kwaliteit, wat in volgend hoofdstuk nog bevestigd zal worden. De correcties voor
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endogeniteit van scholing en tewerkstelling blijken niet altijd noodzakelijk te zijn,
maar enkele keren bewijzen ze hun nut om onvertekende schatters te bekomen van
de sleutelvariabelen.

Het model levert heel wat inzichten op over de directe en indirecte causale verban-
den tussen risicofactoren en uitkomsten op het vlak van armoede:
� de sociale afkomst (uitgedrukt door het onderwijsniveau en beroep van de ou-

ders) bepaalt sterk de onderwijskansen van individuen en speelt op die manier
een cruciale rol in de risico’s op armoede. Een hoger onderwijsniveau impliceert
zowel hogere tewerkstellingskansen als hogere inkomens na controle voor de
tewerkstelling;

� geslacht: vrouwen halen weliswaar hogere onderwijsniveaus dan mannen, maar
verliezen dat voordeel op de arbeidsmarkt door hun lagere tewerkstellingskansen;

� leeftijd: jongeren komen steeds beter geschoold op de arbeidsmarkt, maar ervaren
daar meer turbulentie (zowel hogere in- als uitstroomkansen); en zelfs na controle
voor tewerkstelling houdt de jonge leeftijd extra risico’s op armoede in, waar-
schijnlijk vanwege de lagere lonen en uitkeringen die jongeren te beurt vallen.
Een en ander suggereert dat zelfs een betere scholing de jongeren niet volledig
beschermt tegen armoede;

� gezinssamenstelling: alleenstaande volwassenen raken minder makkelijk aan
werk, maar zijn ook op andere manieren kwetsbaarder voor armoede (bv. relatief
hogere vaste uitgaven in verhouding met hun inkomen). De aanwezigheid van
jonge kinderen in het gezin remt de tewerkstelling en weegt, los daarvan, ook
extra op het gezinsbudget, waardoor een dubbel risico op armoede ontstaat;

� nationaliteit: een vreemde nationaliteit (vooral van buiten de EU) houdt een ver-
minderde kans in om werk te vinden, én een verhoogde kans om zijn werk te ver-
liezen. Ook na controle voor tewerkstelling gaat een vreemde nationaliteit
gepaard met een lager inkomen. Ten slotte worden vreemdelingen minder
beschermd door het ultieme vangnet van het leefloon, waardoor het risico op
onderbescherming voor deze groep extra hoog wordt;

� gezondheid: deze factor beïnvloedt voornamelijk de tewerkstellingskansen, maar
heeft verder weinig rechtstreeks effect op het armoederisico. Alleen de
instroomkans in het leefloon is (ceteris paribus) significant hoger bij personen
met een slechte gezondheid;

� woonplaats: stedelingen stromen meer in en uit tewerkstelling en belanden
makkelijker bij het OCMW, maar overigens is het onduidelijk of zij meer risico’s
lopen op armoede dan huishoudens op het platteland. Anderzijds is er een opval-
lend regionaal verschil wat de bescherming door het leefloon betreft: Vlamingen
blijken (na controle voor hun tewerkstellingskansen) makkelijker onder het
leefloon terecht te komen dan Brusselaars en Walen en minder makkelijk óp het
leefloon. Dit doet de vraag rijzen of Vlamingen minder geneigd zijn zich tot het
OCMW te wenden, dan wel of Vlaamse OCMW’s strenger zijn in het toepassen van
de wetgeving.
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Uit het voorgaande mag men niet besluiten dat armoederisico’s enkel bepaald wor-
den door kenmerken van individuen of huishoudens. Het gaat meestal om ken-
merken die de kwetsbaarheid van individuen voor armoede verhogen. In de vol-
gende sectie zullen we de aandacht toespitsen op maatschappelijke instituties en
beleidssporen die in meerdere of mindere mate kunnen bijdragen tot het
voorkomen van uitsluiting of het bevorderen van sociale inclusie: het gewaarborgd
minimuminkomen, het arbeidsmarktbeleid, het onderwijs enz. In het model hielden
we ook rekening met twee macro-economische omgevingsfactoren, nl. economische
groei en werkloosheid. De effecten van deze factoren zijn op zijn minst dubbelzin-
nig te noemen. Een hogere werkloosheidsgraad op macroniveau verhoogt wel de
kans om in onderbescherming terecht te komen, en verlaagt de kans om eruit te
raken. De insignificantie van de effecten op het gebruik van het leefloon laat
vermoeden dat heel wat potentieel gerechtigden bij het verlies van hun arbeids-
inkomen nog een tijdlang wachten alvorens zich tot het OCMW te wenden, of
m.a.w. dat het vangnet van het leefloon nog onvoldoende snel inspeelt op de getij-
den van de economische conjunctuur.

3. SIMULATIE VAN DRIE BASISSTRATEGIEEN VAN ARMOEDEBESTRIJDING

3.1. SCENARIO’S
Elke maatschappelijke keuze of gehanteerde strategie ter bestrijding van structurele
armoede zal een verschillend effect hebben op de processen van inclusie en uitslui-
ting, m.a.w. op de transitiekansen tussen de verschillende statuten van sociale pro-
tectie (onderbescherming, minimuminkomen en niet-armoede). Die effecten wor-
den in dit hoofdstuk gesimuleerd voor drie mogelijke basisstrategieën ter bestrijding
van structurele armoede:
� een optimalisatie van de minimumbescherming, d.w.z. een bijpassing van het

inkomen tot het niveau van het bestaansminimum voor al wie zich in een toe-
stand van onderbescherming bevindt;

� activering (zowel van de onderbeschermden als van de leeflooncliënten): men
krijgt een tijdelijke vorm van werk aangeboden;

� het terugdringen van het aantal ongekwalificeerden: d.w.z. ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk mensen een diploma van het hoger secundair onderwijs behalen.

In wat volgt, omschrijven we eerst kort hoe elke strategie operationeel wordt
toegepast op onze gegevens.

3.1.1. Sluitende minimumbescherming
Het eerste scenario voorziet in een financiële bijpassing voor de individuen die tot de
categorie ‘onderbeschermden’ behoren en op arbeidsactieve leeftijd zijn. In een
vorig onderzoek (Groenez en Nicaise, 2002) werd vastgesteld dat heel wat potentiële
gerechtigden op het minimuminkomen in feite geen leefloon ontvingen. We veron-
derstellen nu dat al deze huishoudens door een gecoördineerd overheidsingrijpen
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wel gedekt zouden worden door het leefloon. De Verklaring van Nice, waar de doel-
stellingen werden vastgelegd van de Europese open methode van coördinatie op het
vlak van sociale inclusie, verwijst uitdrukkelijk naar de ‘garantie dat elkeen de nodige
middelen heeft om te leven in overeenstemming met de menselijke waardigheid’
(doelstelling 1.2a). In het Belgische Nationaal Actieplan voor Sociale Inclusie (2003-
2005) is niet expliciet verwezen naar een meer sluitende dekking door het leefloon.
Weliswaar heeft de federale regering reeds in het Lenteprogramma van 2000 een aan-
tal maatregelen genomen om de laagste uitkeringen uit de sociale zekerheid op te
tillen tot boven het niveau van het leefloon. In het NAP 2003-2005 gaat een aantal
geprogrammeerde maatregelen in dezelfde richting. Bijvoorbeeld voorziet het Brus-
selse Gewest de verspreiding van een informatiefolder met het oog op een betere
voorlichting van potentiële rechthebbenden. Op federaal niveau wordt voor
leefloongerechtigden de aanvraag van de gewaarborgde kinderbijslag automatisch
geregeld; daklozen wier inkomen rond of beneden het leefloon ligt, krijgen ver-
hoogde hulp voor (her)huisvesting. Inmiddels heeft de POD Maatschappelijke Inte-
gratie een pilootonderzoek besteld om enkele OCMW’s te helpen, actief op zoek te
gaan naar potentiële gerechtigden.

3.1.2. Activering
Een tweede strategie bestaat erin, de kansarmoede aan te pakken via het activeren
van de doelgroep. Deze aanpak vormt ongetwijfeld een hoofdaccent van het
recente Europese en Belgische armoedebeleid. In de ‘doelstellingen van Nice’ staat
de toegang tot werk op de eerste plaats, vóór het recht op een menswaardig
inkomen. In het reeds vermelde Lenteprogrramma van de Belgische regering was de
ambitie om de jaarlijkse doorstroom van het minimuminkomen naar tewerkstelling
met de helft te doen toenemen. Tussen januari 1999 en januari 2004 is het aantal
geactiveerde leefloongerechtigden zelfs bijna verdrievoudigd. Vooral de situatie van
jongeren is met de invoering van de Leefloonwet grondig veranderd: driekwart van
de jonge leefloongerechtigden heeft thans een individueel integratietraject (wat
uiteraard nog niet gelijkstaat met een baan).

Het door ons gesimuleerde scenario voorziet dat iedereen die in januari 1993 in het
statuut van onderbescherming of bestaansminimum verkeert en werkloos is, een
vorm van werk krijgt gedurende 1 jaar. Men zou kunnen verwachten dat via het
verwerven van een arbeidsinkomen, kansarmoede op korte termijn gekeerd kan
worden. Bovendien functioneert de opgedane beroepservaring als een hefboom
voor betere kansen op de arbeidsmarkt na afloop van de activering. Dit effect op
langere termijn wordt gesimuleerd d.m.v. de dynamische versie van de equatie ‘kans
op werk’ (waarbij de kans in maand t+1 mee bepaald wordt door de tewerkstelling
in maand t).
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3.1.3. Terugdringen van het aantal ongekwalificeerden
Een derde basisstrategie omvat verdere investeringen in onderwijsparticipatie. Het
doel is het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair
onderwijs, of het bijscholen van mensen die in armoede terechtkomen. Hieraan ligt
de redenering ten grondslag dat een diploma leidt tot betere kansen op de arbeids-
markt en minder risico om (opnieuw) terecht te komen in de armoede. In het kader
van de Europese Open Methode van Coördinatie, zowel op het vlak van werkgele-
genheid als op dat van sociale inclusie en onderwijs, hebben de lidstaten zich ertoe
verbonden om de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs met de helft terug
te dringen tegen 2010. Anders uitgedrukt, men wil zoveel mogelijk jongeren een
startkwalificatie bezorgen op het niveau van het hoger secundair onderwijs.
Toegegeven moet worden dat het Belgische NAP weinig krachtige instrumenten
voorziet om deze doelstelling te halen: reductie van de schoolkosten, experimenten
voor de modularisering van het technisch en beroepsonderwijs en een beperkt aan-
tal projecten ter bestrijding van spijbelen en uitval.

We zullen in onze simulaties nagaan wat de potentiële impact is (zowel preventief
als curatief) van verhoogde (start)kwalificaties van risicogroepen. In eerste instantie
kan deze strategie (preventief) toegepast worden op jongeren; in tweede instantie is
het denkbaar dat men (curatief) de toekenning van de bijstand koppelt aan een
terugkeer naar het onderwijs voor wie nog geen secundair einddiploma heeft (het
fameuze ‘learnfare’-principe, dat reeds her en der in Scandinavische landen wordt
toegepast).

3.2. METHODE VAN SIMULATIE VAN DE EFFECTEN

Met behulp van de schattingen uit vorig hoofdstuk kan nu voor elk individu, op elk

moment, de transitiematrix , die symbolisch voorgesteld werd in tabel 1

opgesteld worden. Wanneer we nu de toestandsvector definiëren als de vector

kansen waarmee individu i zich op moment t in een van de drie toestanden bevindt,

kunnen we de volgende recursierelatie schrijven tussen de toestandsvectoren van

individu i:

(2.1)

Met behulp van deze recursie kunnen we, vertrekkend van een gegeven startvec-

tor , een tijdspad van toestandsvectoren berekenen. Een maat-

regel in de strijd tegen armoede zal aanleiding geven tot een andere transitie-

matrix en tot een ander tijdspad van toestandsvectoren .

Teneinde het effect van de verschillende armoedebestrijdingsopties te evalueren
gaan we telkens als volgt te werk.

( )itii TTT ′′′ ,,, 21 KitM ′

( )itii TTT ,,, 21 K1iT

ititti TMT ×=+1;

itT
itM
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� de verzameling wordt geïdentificeerd, waarbij bestaat uit alle individuen

uit onze steekproef die op 1 januari 1993 aan de voorwaarden om van deze maat-

regel te genieten, voldoen;

� voor elk van deze individuen worden zowel het tijdspad zonder, als dat met de

maatregel berekend, voor zolang ze in de steekproef voorkomen;

� op elk tijdstip s worden de gemiddelde toestandsvectoren (zonder maatregel)

en (met maatregel) berekend over alle individuen die op dat moment nog in

de steekproef aanwezig zijn ;

� het netto-effect van de maatregel wordt bekomen door het tijdspad van de gemid-

delde (gesimuleerde) toestandsvector zonder maatregel , te

vergelijken met het tijdspad van de gemiddelde toestandsvector met maatregel

.

Bovenvermelde methode heeft volgende voordelen:

� door het tijdspad van de gemiddelde gesimuleerde toestandsvector zonder maat-

regel te vergelijken met de feitelijk waargenomen proporties

individuen in elk van de drie toestanden, verkrijgen we in één oogopslag een idee

over de accuraatheid van de geschatte overgangsmatrices;
� door het verleden te ‘hersimuleren’ moeten we geen fictieve tijdreeks van cova-

riaten genereren voor een ‘gemiddeld’ individu dat onder de maatregel zou vallen;
� indien onze steekproef representatief is, geeft bovenvermelde methode het

gemiddeld effect van een maatregel weer, indien deze op 1 januari 1993 van
kracht geweest zou zijn. Dit heeft als nadeel dat de conclusies conditioneel zijn
t.o.v. de conjunctuur gedurende de periode 1993-1997;

� indien we veronderstellen dat de individuele karakteristieken van de doelgroep

van een bepaalde maatregel stabiel blijven in de tijd, kunnen we gebruiken

om toekomstige tijdspaden met en zonder maatregel te simuleren, waarbij we

gebruik maken van projecties voor de macro-economische variabelen.

3.3. EERSTE STRATEGIE: ‘SLUITENDE MINIMUMBESCHERMING’
Een eerste strategie waar we het effect van nagaan, is de grotere dekkingsgraad van
het bestaansminimum (of leefoon). Hier gaan we na wat er zou gebeuren indien het
stelsel van leefloon sluitend zou worden, of m.a.w. indien de dekkingsgraad wordt
opgetrokken tot 100%. Iedereen die in januari 1993 onderbeschermd bleek, zou in
onze simulatie het minimuminkomen krijgen. In onze steekproef gaat het over 170
personen die in januari 1993 onderbeschermd zijn. Door opname in het leefloon-
stelsel zullen waarschijnlijk ook de overgangskansen voor de betrokkenen wijzigen:
we veronderstellen dat de uitstroomkans uit armoede voor de groep ‘onderbescherm-
den’ dezelfde wordt als de uitstroomkans uit het  leefloon.
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FIGUUR 2: STRATEGIE ‘SLUITENDE MINIMUMBESCHERMING’: VERGELIJKING GEOBSERVEERDE
KANS OP NIET-ARMOEDE MET GESCHATTE KANS MET EN ZONDER MAATREGEL

Bij wijze van validering van het simulatiemodel vergelijken we eerst voor deze sub-
steekproef in figuur 2 het feitelijke tijdspad met het gesimuleerde tijdspad ‘zonder
programma’ op basis van het model dat in vorig hoofdstuk geschat werd. Het
tijdspad voorgesteld met kruisjes geeft de geobserveerde kans weer om zich boven
de armoedegrens te bevinden, terwijl het pad met de ruitjes voor dezelfde groep de
geschatte kans weergeeft, op basis van het simulatiemodel zonder overheidsin-
grijpen. ‘Per definitie’ start de kans op niet-armoede in januari 1993 op 0 (omdat het
gaat over onderbeschermden). We zien vooreerst dat de voorspelde waarden goed
de geobserveerde benaderen, wat de validiteit van het gehanteerde model bevestigt.
Tegelijk valt op dat de ‘spontane uitstroom’ uit armoede vrij hoog is: normaliter is
na 5 jaar ongeveer viervijfden van de ‘onderbeschermden’ uit hun toestand ontsnapt
(ook al weten we niet hoever boven de armoedegrens zij uiteindelijk beland zijn. De
doelstelling van het overheidsbeleid moet er dan in bestaan (a) de uitstroom van
deze groep te versnellen, (b) de resterende 20% ook boven de armoedegrens te
tillen en (c) te voorkomen dat nieuwe mensen instromen in armoede.
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Wat gebeurt er nu indien alle personen (huishoudens) uit onze substeekproef
gedekt worden door het leefloon? Deze aanpak is uiteraard louter curatief: ze
voorkomt niet dat mensen instromen in armoede, maar verlicht wel de ernst van de
armoede bij wie wel instroomt. De invloed op de uitstroomkans wordt verder onder
de loep genomen in wat volgt.

A priori kan er geen uitspraak gedaan worden of de transitiekans uit de armoede
voor leefloners hoger of lager is dan deze van de onderbeschermden. Genieten van
een minimuminkomen zou zowel kansverhogend als ‘remmend’ kunnen werken.
Enerzijds krijgen leefloongerechtigden immers begeleiding, zowel op persoonlijk
vlak als naar arbeidsintegratie toe. Anderzijds zit in het leefloon een mogelijk
‘armoedeval-effect’ dat mensen ontmoedigt om deeltijds of laagbetaald werk aan te
nemen. In figuur 2 wordt het tijdspad van de kans op niet-armoede ‘na sluitende
minimumbescherming’ voorgesteld door de curve die geplot is met driehoekjes. We
zien dat het tweede effect dominant is. I.p.v. 80% is door de maatregel slechts 60%
van de doelgroep na vijf jaar uit de armoede uitgestroomd. De toekenning van het
minimuminkomen verhoogt m.a.w. de kans dat men zich na vijf jaar nog in de
armoede bevindt met ongeveer 20%.

In Tabel 8 wordt de armoede-impact van de bestudeerde maatregel op een andere
manier in kaart gebracht. Als we de impact op de in- en uitstroomkansen kennen,
kunnen we vrij eenvoudig ‘steady state’-parameters berekenen (8). De steady state is
het ‘langetermijnevenwicht’ in de armoedecijfers, waarbij in- en uitstroom elkaar in
absolute termen opheffen. Individuen stromen dan nog wel in en uit de armoede,
maar de kansen op geaggregeerd niveau blijven constant. Ook al wordt deze steady
state wellicht nooit bereikt, ze geeft minstens tendentieel aan wat de impact van het
beleid kan zijn op lange termijn.

Uit de eerste kolom van tabel 8 leren we dat in de steady state, zonder nieuwe maat-
regel, elke maand 3,15% van de beroepsactieve bevolking in België op of onder de
leefloongrens leeft. De meerderheid daarvan (2,2%) leeft zelfs in onderbescherming.
De gemiddelde duur van een periode in armoede bedraagt zowat 8 maanden (iets
meer met leefloon, iets minder zonder leefloon). Deze gemiddelde duurcijfers zijn
echter verraderlijk omdat de personen die in armoede terechtkomen, slechts een
fractie van de totale bevolking uitmaken. Bekijken we enkel de substeekproef die in
de startmaand onderbeschermd was (nog steeds zonder nieuwe maatregel – zie
kolom 2), dan zien we dat bijna 80% daarvan onder de ‘steady state’ niet-arm is. De
verwachte gemiddelde duur van een periode van onderbescherming bedraagt voor
deze groep 13,3 maanden; onder het leefloon is dat driemaal langer, nl. 37 maan-
den, wat opnieuw laat vermoeden dat in het leefloon een armoedevaleffect inge-
bouwd zit.

(8) Bijvoorbeeld is het welbekend dat, in de steady state, de gemiddelde kans pk op een toestand k
gelijk is aan ik/(uk – ik).
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TABEL 8: IMPACT VAN SLUITENDE MINIMUMBESCHERMING IN DE ‘STEADY STATE’

Totale Substeek- Substeek-
steekproef proef onder- proef na

beschermd maatregel
in januari
1993

Kans op niet-armoede in steady state (%) 96,85 79,34 63,44
Kans op onderbescherming 2,22 15,75 0,0
Kans op minimuminkomen 0,93 4,91 36,56
Gemidd. duur niet-armoede (maanden) 1117 116,9 116,9
Gemidd. duur onderbescherming 7,43 13,31 0,0
Gemidd. duur minimuminkomen 8,42 37,35 77,81
Mediaan duur niet-armoede 774,6 81,74 81,74
Mediaan duur onderbescherming 6,18 10,11 0,0
Mediaan duur minimuminkomen 7,90 27,18 54,80

De invoering van de sluitende minimumbescherming versterkt de afhankelijkheid
van de doelgroep duidelijk, zoals blijkt uit kolom 3 van tabel 8. In de steady state is
37% van de substeekproef arm, d.i. 16% méér dan zonder de maatregel. Weliswaar is
deze 37% gemiddeld minder gedepriveerd dan zonder ingrijpen, maar de gemid-
delde armoededuur is toegenomen (tot meer dan 6 jaar).

Deze bevinding klinkt erg paradoxaal: een betere minimumbescherming zou de
kans op armoede (en/of de duur ervan) verhogen! We bedoelen uiteraard niet dat
deze strategie een omgekeerd effect zou hebben, want men kan niet ontkennen dat
de maatregel de armoede verlicht. Bovendien is de meer sluitende minimum-
bescherming, alleen al om sociale en ethische redenen, meer dan wenselijk. De
simulatie waarschuwt echter wél voor het feit dat deze aanpak louter curatief is en
niet noodzakelijk een springplank uit de armoede inhoudt. Anders uitgedrukt, het
armoedeverlichtend effect blijft beperkt tot de korte termijn en houdt zelfs een
zeker gevaar in dat op langere termijn meer mensen terechtkomen in de ‘armoede-
val’ van het leefloon.

Zelfs deze conclusie is relatief, omdat ze gebaseerd is op gegevens uit de jaren
negentig, toen de link tussen minimumbescherming en activering nog niet zo sterk
was. Het is mogelijk dat de perverse effecten van de armoedeval anno 2005 minder
sterk zijn. Verder evaluatieonderzoek zal dit moeten uitwijzen.
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3.4. TWEEDE STRATEGIE: ACTIVERING
De ‘actieve welvaartsstaat’ schrijft een centrale plaats toe aan arbeid als sleutel tot
inkomensverwerving en sociale ontplooiing. Dit operationaliseren we door te
veronderstellen dat iedereen die onderbeschermd is of die in de bijstand zit in janu-
ari 1993, gedurende een jaar een job krijgt aangeboden. Door de variabele ‘tewerk-
stelling’ om te schakelen van 0 naar 1, nemen we impliciet aan dat alle betrokkenen
de aangeboden baan accepteren, of daartoe verplicht worden. In onze steekproef
gaat het om 160 personen.

Bemerk dat de toestandsvectoren hier lichtjes anders berekend werden dan

aangegeven door de recursierelatie 2.1. De effecten na de activeringsperiode wer-

den zo realistisch mogelijk gemodelleerd door de kans op werk ook m.b.v. een

dynamisch model te schatten. Analoog aan de toestandsvectoren kunnen we de vec-

tor , die de kans op werk en de kans op werkloosheid van indi-

vidu op tijd bevat, berekenen als:

Deze kansen zijn weergegeven in figuur 3. De toestandsvectoren worden nu bere-

kend als:

waarbij de transitiematrix berekend wordt als:

We berekenen de transitiematrix (zie hierboven) tweemaal: eenmaal gegeven

dat individu werk heeft en eenmaal conditioneel op het feit dat

hij/zij werkloos is . De eigenlijke transitiematrix wordt dan verkre-

gen als gemiddelde van beide, gewogen met hun respectievelijke kansen.

( )( )0=wMit

( )( )1=wMiti
itM

( ) ( ) 0;1; 01 ititititit WwMWwMP ⋅=+⋅==
itP
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FIGUUR 3: KANS OP WERK MET EN ZONDER ACTIVERING (VOOR PERSONEN DIE IN JANUARI
1993 ARM EN NIET-WERKEND ZIJN – DYNAMISCH MODEL)

De kans op werk wordt weergegeven in figuur 3. Vier jaar na het beëindigen van
het activeringsprogramma blijft er nog 5,5% hogere kans op werk, in vergelijking
met een situatie zonder activeringsprogramma. Van degenen die een werkervaring
hebben doorlopen, valt op termijn meer dan 60% opnieuw zonder werk, wat aan-
nemelijk is gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep.

Wat is nu de impact op armoede? Omdat die sterk afhangt van de kwaliteit en
aangepastheid van de aangeboden werkervaring, is het moeilijk een objectief
kwaliteitsgehalte voorop te stellen in de simulaties. Door het gebruik van de
dummy-variabele ‘tewerkgesteld’ nemen we impliciet aan dat de aangeboden te-
werkstelling overeenkomt met de gemiddelde baan die ingevuld wordt door een
persoon met dezelfde karakteristieken (alleen de duur is nu vastgepind op 12 maan-
den). Het effect op de socio-economische positie van het individu wordt m.a.w.,
ongeacht de aard van de aangeboden job, gelijkgesteld met het gemiddelde effect
van een doorsneejob (deeltijds of voltijds, hoog of laag betaald) die door deze per-
soon (vrijwillig) zou worden opgenomen. Het voordeel van deze handelswijze is,
dat een realistisch beeld gehanteerd wordt van een ‘haalbare’ job.
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FIGUUR 4: STRATEGIE ‘ACTIVERING’: VERGELIJKING VAN DE GEOBSERVEERDE KANS OP NIET-
ARMOEDE MET DE VOORSPELDE KANS MET EN ZONDER ACTIVERINGSMAATREGEL

In figuur 4 merken we allereerst dat ons model opnieuw de geschatte kans op niet-
armoede zeer goed benadert (vergelijk het verloop van de kruisjes en de ruitjes).

Het directe effect van activering (weergegeven door de curve met driehoekjes) is
enorm: tewerkstelling verhoogt onmiddellijk en substantieel de kans om uit de
armoede te geraken. Na twaalf maanden is het verschil tussen de kans op niet-
armoede met en zonder activeringsmaatregel maximaal: ongeveer 23% van de
betrokkenen zijn, in netto-termen, uit de armoede ontsnapt dankzij het activerings-
programma. Vanaf de dertiende maand neemt dit effect echter af om twee redenen:
� het effect van de maatregel heeft bijna zijn plafond bereikt, terwijl de transitiekans

uit de armoede ook zonder activering zachtjes blijft stijgen (dit laatste wordt in de
literatuur het deadweight-effect genoemd);

� de activeringsperiode is ten einde. In figuur 3 zagen we dat op langere termijn
meer dan 60% van de doelgroep opnieuw in de werkloosheid verzeilt (tenminste,
in de veronderstelling dat de kwaliteit van het activeringsaanbod overeenstemt
met de gemiddelde kwaliteit van de jobs die doorgaans door deze doelgroep wor-
den uitgeoefend.
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Het netto-effect van de activering halveert ongeveer elke twintig maanden, tot er 4
jaar na het beëindigen van de activeringsperiode nog 3,7% verschil (in kans op niet-
armoede) overblijft. De effecten van een tijdelijk activeringsprogramma blijken dus
helaas ook grotendeels tijdelijk te zijn.

TABEL 9: IMPACT VAN ACTIVERING IN DE ‘STEADY STATE’

Totale Substeek- Substeek-
steekproef proef onder- proef na

beschermd maatregel
in januari
1993

Kans op niet-armoede in steady state (%) 96,85 73,47 77,90
Kans op onderbescherming 2,22 14,25 11,38
Kans op minimuminkomen 0,93 12,28 10,73
Gemidd. duur niet-armoede (maanden) 1117 107,4 134,8
Gemidd. duur onderbescherming 7,43 12,30 9,48
Gemidd. duur minimuminkomen 8,42 45,87 38,04
Mediaan duur niet-armoede 774,6 75,09 94,08
Mediaan duur onderbescherming 6,18 9,42 7,50
Mediaan duur minimuminkomen 7,90 34,22 28,36

De beperkte impact van het activeringsbeleid op de steady state armoede valt op in
tabel 9: bij de doelgroep valt de armoedegraad terug van 26,5 tot 22,1%. Positief is
vooral dat de gemiddelde duur van armoedespells korter wordt.

3.5. DERDE STRATEGIE: MINIMUMKWALIFICATIE
Het nieuwste paradigma in de armoedebestrijding is dat van de ‘kennismaatschappij’
waarin sociale integratie vooral vertaald wordt in termen van onderwijs en levenslang
leren. We vertalen dit paradigma praktisch naar een programma waar iedereen die
geen diploma hoger secundair onderwijs heeft, aangemoedigd wordt dit alsnog te
halen. Hierbij onderscheiden we twee varianten: (a) de jeugdvariant, toegepast op
alle -25-jarigen, en (b) de ‘learnfare-variant’, toegepast op alle ongekwalificeerde
armen tot 50 jaar.

In de eerste variant bestaat de doelgroep enkel uit jongeren (arm of niet-arm) en
veronderstellen we dat iedereen die jonger is dan 25 en volgens de informatie uit de
PSBH nog geen diploma hoger secundair heeft, er op 1 januari 1993 alsnog een
behaalt. Het gaat hier om 192 individuen uit onze steekproef. Hiervan zitten er 179
(93,23%) boven de armoedegrens, 4 (2,08%) zijn onderbeschermd en 9 (4,69%)
krijgen het leefloon. Het feit dat zo weinig ongekwalificeerde jongeren in armoede
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leven, klinkt verrassend, maar kan vermoedelijk verklaard worden doordat velen
onder hen nog bij hun ouders inwonen. De stelling dat ongekwalificeerde
schoolverlaters voorbestemd zijn om in armoede terecht te komen, moet m.a.w.
met een grove korrel zout genomen worden. Veel hangt blijkbaar af van hun ‘sociaal
kapitaal’, beginnend bij de bescherming die hun familie kan bieden. Maar aangezien
we een periode van vijf jaar overschouwen, houdt het model impliciet toch reke-
ning met de periode na het verlaten van het ouderlijke huishouden. Toch draagt een
diploma van het hoger secundair onderwijs nog bij tot een verdere verlaging van de
armoedekans. Bovendien blijven de curven ‘met’ en ‘zonder’ de maatregel ook na
vijf jaar uiteenlopen, wat wijst op duurzame effecten.

FIGUUR 5: STRATEGIE ‘TERUGDRINGING ONGEKWALIFICEERDE UITSTROOM’ VOOR DE DOEL-
GROEP –25-JARIGEN: VERGELIJKING VAN DE GEOBSERVEERDE KANS OP NIET-ARMOEDE MET DE
VOORSPELDE KANS MET EN ZONDER SCHOLINGSMAATREGEL

In tabel 10 wordt de impact van dit scenario op de steady-statearmoede becijferd.
Nogmaals valt op dat, a priori, de armoedekans onder de ongekwalificeerde jon-
geren beperkt is (8,1%). Dankzij het bijkomende diploma vermindert die
armoedekans verder van 8,1 tot 3,2%. Bovendien weten we dat de investering in
scholing een levenslange (preventieve) bescherming inhoudt, wat niet gold voor de
twee vorige scenario’s.
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TABEL 10: IMPACT VAN TERUGDRINGING ONGEKWALIFICEERD SCHOOLVERLATEN (DOELGROEP
-25 JAAR) IN DE ‘STEADY STATE’

Totale Substeek- Substeek-
steekproef proef onder- proef na

beschermd maatregel
in januari
1993

Kans op niet-armoede in steady state (%) 96,85 91,88 96,80
Kans op onderbescherming 2,22 3,28 2,07
Kans op minimuminkomen 0,93 4,84 1,13
Gemidd. duur niet-armoede (maanden) 1117 348 725
Gemidd. duur onderbescherming 7,43 6,90 5,23
Gemidd. duur minimuminkomen 8,42 17,99 10,69
Mediaan duur niet-armoede 775 242 503
Mediaan duur onderbescherming 6,18 5,8 4,80
Mediaan duur minimuminkomen 7,90 13,67 9,37

De tweede variant van het scenario ‘minimumkwalificatie’ viseert een ruimere
leeftijdsgroep, maar is anderzijds toegespitst op personen die leven op of onder het
leefloon. De effecten van deze variant worden gesimuleerd door aan alle personen
beneden 50 jaar die onderbeschermd zijn of in de bijstand zitten en geen diploma
hoger secundair onderwijs hebben, er (artificieel) een toe te kennen. Het gaat om
67 respondenten uit de steekproef.

In figuur 6 zien we opnieuw dat de effecten van scholing langdurig zijn. De kans op
niet-armoede stijgt met ongeveer 17%. Hetzelfde geldt voor de steady state. Vooral
de gemiddelde duur van afhankelijkheid van het leefloon vermindert drastisch: zon-
der kwalificatie is men gemiddeld veel langer aangewezen op het gewaarborgd
minimuminkomen (meer dan vijf jaar). Een diploma secundair onderwijs reduceert
die duur met zowat 28 maanden.

701

DE IMPACT VAN MAATSCHAPPELIJKE KEUZEN OP DE ARMOEDEDYNAMIEK

DEBLANDER-NED.qxp  4/05/2006  8:56  Pagina 701



FIGUUR 6: STRATEGIE ‘MINIMUMKWALIFICATIE’ (LEARNFARE) – DOELGROEP -50 JARIGE ARMEN)

TABEL 11: IMPACT VAN MINIMUMKWALIFICATIE (LEARNFARE) (DOELGROEP -50-JARIGE ARMEN)
IN DE ‘STEADY STATE’

Totale Substeek- Substeek-
steekproef proef onder- proef na

beschermd maatregel
in januari
1993

Kans op niet-armoede in steady state (%) 96,85 63,90 80,89
Kans op onderbescherming 2,22 14,41 10,80
Kans op minimuminkomen 0,93 21,70 8,31
Gemidd. duur niet-armoede (maanden) 1117 67 123
Gemidd. duur onderbescherming 7,43 12,85 9,96
Gemidd. duur minimuminkomen 8,42 64,77 38
Mediaan duur niet-armoede 775 48 86
Mediaan duur onderbescherming 6,18 9,75 7,80
Mediaan duur minimuminkomen 7,90 46,18 28,40
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De lezer zal wellicht een nog groter effect verwacht hebben. We moeten inderdaad
toegeven dat zelfs scholing blijkbaar ook geen panacee tegen de armoede is. We
mogen niet vergeten dat armoede vaak het gevolg is van een cumulatie van factoren
op het vlak van scholing, arbeid, gezondheid, cultuur, gezinsrelaties enz. Het
verzekeren van een kwalificatie zal m.a.w. niet als bij toverslag de andere hinder-
palen wegnemen om uit de armoede te raken. Bovendien is de haalbaarheid van
deze strategie op zich ook niet evident: ze zal grote inspanningen vergen om het
onderwijs effectiever en aantrekkelijker te maken voor een doelgroep die thans een
erg negatieve ervaring aan de school overhoudt.

3.6. SOCIALE KOSTEN EN BATEN
In een laatste stap werden de economische implicaties van de drie geselecteerde
strategieën van armoedebestrijding onderzocht, m.n. hun kosten en baten voor de
overheid en voor de samenleving als geheel.

De sluitende minimumprotectie leidt (in lopende prijzen van 1993-97) tot een bud-
gettaire meerkost van 3.570 € per individu over 5 jaren. Dit hoeft op zich nog geen
negatief effect op de sociale welvaart te hebben (misschien zelfs integendeel) indien
het een loutere herverdeling betreft van rijk naar arm. Maar zoals we zagen, houdt
dit scenario een armoedevaleffect in, waardoor de arbeidsparticipatie van de doel-
groep wordt afgeremd en waardoor de welvaartscreatie op termijn vermindert. De
globale kosten-batenbalans van deze strategie voor de gemeenschap als geheel zal
dan ook op lange termijn vermoedelijk eerder negatief uitvallen.

De tweede strategie, een activeringsaanbod gedurende een periode van 1 jaar, kost
de overheid naar schatting gemiddeld 9.800 à 13.200 € per jaar aan directe meer-
uitgaven. Deze kost is deels verklaarbaar door de intensieve begeleiding en de
toegekende productiviteits- en opleidingspremies door de overheid aan de mee-
werkende bedrijven en voorzieningen. Uit diverse onderzoeken (Vleugels et al., 1998;
Nicaise, 2002; Rubbrecht et al., 2004) kunnen we echter afleiden dat kwaliteitsvolle
activeringsprogramma’s op termijn een sociale netto-baat opleveren, dankzij de gere-
aliseerde netto tewerkstellingswinst, zelfs wanneer deze laatste beperkt is.

De derde strategie, het bevorderen van minimumkwalificaties voor alle jongeren
resp. armen, kan beschouwd worden als een investering in menselijk kapitaal, die
uiteraard verreweg het duurst uitvalt. Alleen al de directe publieke uitgaven bedra-
gen in het hoger secundair onderwijs algauw 7.000 € per leerling per jaar; de
directe private kosten bedroegen in 2000 ca. 800 à 1.000 € per leerling per jaar
(Fripont et al., 2001). De opportuniteitskosten (gederfde opbrengsten uit arbeid)
zijn ongetwijfeld nog belangrijker, ook al is de tewerkstellingskans van ongekwali-
ficeerden beperkt. Al deze kosten moeten vermenigvuldigd worden met het aantal
bijkomende studiejaren dat nodig is om de betrokken doelgroep een diploma van
het hoger secundair onderwijs te bezorgen. Het is dus waarschijnlijk dat deze strate-
gie een pak duurder uitvalt dan activering. De literatuur toont echter aan dat deze
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investering op termijn meestal een nettobaat oplevert aan de gemeenschap (Nicaise,
1996; Bollens, 2004) alhoewel we geen precieze cijfers kunnen vooropstellen.

3.7. BELEIDSIMPLICATIES
Bij de evaluatie van de gesimuleerde strategieën en maatregelen moet rekening
gehouden worden met de beperkingen van de PSBH-gegevens. Toch menen we te
kunnen besluiten dat ons model nuttige en zinvolle inschattingen oplevert van
mogelijke scenario’s om de armoede te bestrijden.
Zo kunnen we uit de simulaties het volgende besluiten:
� een sluitendere minimumbescherming kan weliswaar de armoedekloof dichten,

maar dreigt op termijn het aantal armen te verhogen, vanwege het armoedeval-
effect dat in de bijstand ingebakken zit. Het is bijgevolg raadzaam om deze aanpak
te combineren met andere maatregelen om de uitstroom uit de bijstand te ver-
hogen. De toenemende activering van leefloongerechtigden sinds de lancering
van het Lenteprogramma (2000) en de invoering van de Wet op de sociale inte-
gratie (2002) beantwoorden alvast aan dit principe;

� activering heeft weliswaar zeer gunstige netto-effecten op korte termijn; maar
deze vallen in onze simulaties na 5 jaar tot hoogstens 1/4 van hun oorspronkelijke
niveau terug. De duurzaamheid van de effecten hangt natuurlijk sterk af van de
kwaliteit van het activeringsprogramma en de mate waarin men doorstroming kan
realiseren na afloop. De resultaten van bestaande maatregelen (zoals ‘artikel 60 §7’
van de OCMW-wet) zijn, voorzover bekend, nog verre van optimaal;

� het verzekeren van minimumkwalificaties levert de meest duurzame effecten op.
Vooral wanneer men deze strategie zou concentreren op individuen die in
armoede leven, zal de impact substantieel en duurzaam zijn (9). Ook in termen
van sociale kosten-batenbalans valt deze aanpak vermoedelijk het gunstigst uit.

Bij de onderlinge vergelijking van de drie basisstrategieën moet men voorzichtig
met de cijfers omspringen: telkens is de doelgroep immers anders gedefinieerd. In
de strategie ‘sluitende minimumbescherming’ gaat het enkel om de subgroep van
‘onderbeschermden’; in de strategie ‘activering’ om alle niet-werkende armen; en in
de derde strategie hetzij om (ongekwalificeerde) jongeren, hetzij om (ongekwali-
ficeerde) armen beneden de 50 jaar. Om de relatieve impact van de drie strategieën
toch onderling te kunnen vergelijken, worden in tabel 12 de netto-effecten her-
wogen en teruggebracht op eenzelfde noemer, nl. de initiële substeekproef armen
(in januari 1993). Elk cijfer in tabel 12 geeft weer welke verschuivingen zich in de
steady state voordoen in de armoede, in verhouding tot deze initiële groep. Bijvoor-
beeld kunnen we uit de tabel afleiden dat op lange termijn, onder strategie 1 (slui-
tende minimumbescherming) het aantal armen netto met 3,94% zal toenemen; dit is
de resultante van een daling van het aantal onderbeschermden (-3,90% van de ini-
tieel armen) en een stijging van het aantal leefloontrekkers (+7,84%).

(9) Daarmee is weliswaar nog niets gezegd over de haalbaarheid en kostenefficiëntie van deze aanpak.704
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TABEL 12: NETTO-IMPACT VAN DE DRIE GESIMULEERDE STRATEGIEEN OP ARMOEDE IN DE
STEADY STATE, IN VERHOUDING TOT HET INITIEEL AANTAL ARMEN

Armoede Onderbe- Leefloon
scherming

Strategie 1: sluitende minimumbescherming +3,94% -3,90% +7,84%
Strategie 2: activering -3,14% -2,03% -1,10%
Strategie 3a: minimumkwalificatie jongeren -1,22% -0,14% -1,08%
Strategie 3b: minimumkwalificatie armen -5,11% -1,09% -4,03%

De vergelijking tussen de strategieën onderling leert dat strategie 1 (bijna per defini-
tie) het grootste effect heeft op de extreme armoede (onderbescherming), terwijl
strategie 3b het meest effectief is in het reduceren van de armoede in het algemeen. 

4. ALGEMEEN BESLUIT

In deze paper werd een dynamisch simulatiemodel uitgewerkt dat de korte- en
langetermijneffecten van beleidskeuzen op de armoede evalueert. Het model is een
gezamenlijk Markov-model voor arbeidsmarktparticipatie en armoede, waarbij
rekening werd gehouden met endogeniteit van de initiële condities. Er wordt even-
eens gecorrigeerd voor de endogeniteit van bereikte onderwijsniveaus.

Er werden eveneens drie concrete armoedebestrijdingsstrategieën geëvalueerd: een
meer sluitende minimumbescherming door het leefloon (cfr. verzorgingsstaat), een
activeringsprogramma (actieve welvaartsstaat) en ten slotte het bevorderen van mi-
nimumkwalificaties bij bepaalde doelgroepen (kennissamenleving). Waar de eerste
strategie de kans op armoede op termijn verhoogt (10), ressorteert de tweede een
sterk maar eerder tijdelijk effect, terwijl de laatste een matig maar blijvend effect
oplevert.

Deze laatste bevinding verdient extra nadruk: scholing reduceert de langetermijn-
armoede meer dan activering. Nochtans blijkt uit de evaluatie van het Belgisch
Actieplan voor Sociale Inclusie dat in het NAP veel meer nadruk gelegd wordt op
activering: de helft van de maatregelen heeft betrekking op tewerkstelling, tegen-
over slechts eentiende op onderwijs en levenslang leren. Bovendien zijn de maat-
regelen inzake educatie meer versnipperd en pakken ze de problemen minder aan
de wortel aan (Nicaise, 2005). Het lijkt ons m.a.w. raadzaam om in het volgende
NAP het thema onderwijs en levenslang leren grondiger uit te werken.

(10) Het positieve effect van deze strategie is dat niemand ‘door de mazen van het net glipt’.
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Hoe dan ook; lijkt de netto-impact van de drie strategieën op het eerste gezicht
beperkt te zijn. Dit heeft te maken met de gehanteerde maatstaf (verschil in
langetermijn-armoedekans in verhouding tot het totaal aantal initieel armen). Er is
inderdaad een beduidend ‘deadweight-effect’: heel wat personen ontsnappen
(gelukkig!) op lange termijn ook zonder bijkomende maatregelen uit de armoede.
Als men dit deadweighteffect buiten beschouwing zou laten, zou het netto-effect
van de drie strategieën veel groter lijken, maar de verhouding in relatieve effec-
tiviteit tussen de strategieën zou niet veranderen. Overigens is de term ‘deadweight’
een beetje misleidend: de uitstroom uit armoede gebeurt uiteraard niet ‘zomaar’, ze
is ten minste gedeeltelijk te danken aan een hele batterij bestaande maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van armoede.

Noteer dat ons simulatiemodel, mits de nodige aanpassingen, nog bruikbaar is voor
allerlei andere toepassingen: bv. kunnen de effecten bestudeerd worden van ingrepen
in de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid, in het gezinsbeleid, het cultuurbeleid enz.

__________
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LEUVENS STANDPUNT OVER DE SOCIALE
ZEKERHEID EN DE
EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

De universitaire gemeenschap van de K.U. Leuven is zich steeds meer bewust van
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het verwondert dan ook niet dat tal-
rijke collegae ons erop aanspraken om een alternatief naar voor te brengen in het
eindeloopbaandebat. Als socialezekerheidsonderzoekers uit diverse vakgebieden
willen we vandaag aan alle collegae de gelegenheid bieden om de kernideeën van
een vernieuwende benadering in deze voor onze samenleving zo belangrijke pro-
blematiek, te onderschrijven.

De doelstelling van de sociale zekerheid is en moet dubbel blijven:
� beschermen tegen armoede en sociale uitsluiting;
� de levensstandaard zo veel mogelijk handhaven bij ouderdom, arbeidsongeschikt-

heid en werkloosheid.
Beide doelstellingen zijn even belangrijk en intens verweven met elkaar.

Meer dan ooit komt het erop aan om voorrang te geven aan de preventie; als
inkomensverlies of gezondheidsschade zich ondanks preventie toch voordoet, moet
overgegaan worden tot het herstel van de situatie zoals die voorheen bestond; en
slechts als herstel niet mogelijk blijkt, is een socialezekerheidsprestatie aan de orde.
Volgens die redenering zal de sociale zekerheid steeds prioriteit moeten geven aan
arbeidsparticipatie en arbeidsreïntegratie.

Ook intern moet het stelsel steeds logisch en rechtvaardig opgebouwd zijn. Veranderin-
gen moeten duidelijk zijn, maar doorgaans slechts geleidelijk doorgevoerd worden.

De voorstellen die we hierna formuleren, volgen drie basisgedachten:
� transparantie;
� arbeidsgerichtheid;
� legitimiteit.
In wat volgt, geven we een eerste concretisering van elk van deze basisgedachten.
Daarna laten we de drie principes samenkomen in onze ideeën rond de pensioen-
problematiek.
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1. TRANSPARANTIE

Het stelsel moet opnieuw transparant worden en zijn basislogica verstaanbaar voor
de burger. Alleen zo kan verwacht worden dat het solidariteitssysteem blijvend
gedragen zal worden door de bevolking.

De sociale zekerheid moet ook eenvoudig genoeg zijn opdat mensen te goeder
trouw aan hun verplichtingen inzake sociale zekerheid zouden kunnen voldoen. Zo
moet het werkgevers en werknemers mogelijk gemaakt worden om op zeer een-
voudige wijze respectievelijk aan het werk te zetten of aan het werk te gaan. Ook
zelfstandigen moeten op een vlotte en eenvoudige wijze aan hun verplichtingen
kunnen voldoen.

Ook in de financiering van de sociale zekerheid dienen we resoluut voor meer
transparantie te zorgen.
De gezinsbijslagen en de gezondheidszorgverzekering kunnen gefinancierd worden
uit algemene middelen en uit specifieke sociale bijdragen op het gehele belastbare
inkomen.
Wat de overige regelingen betreft, de sociale inkomensverzekeringen dus (pensioe-
nen, ziektegeld en invaliditeitsuitkeringen, arbeidsongevallen en beroepsziekten
voor zover het gaat om inkomensvervanging), staan we een volledige dekking uit
bijdragen voor.

Aansluitend bij de financieringswijze van de algemene regelingen voor gezinsbijslag
en gezondheidszorgverzekering, dient het beleidsniveau besproken te worden
waarop één en ander dient ingericht te worden.

Hoeft het opgemerkt dat transparantie slechts bereikt kan worden als de basis-
gegevens van de sociale zekerheid beschikbaar zijn? Een kenniscentrum sociale
zekerheid met toegankelijke en adequate databestanden zou zeker geen luxe zijn.

2. ARBEIDSGERICHTHEID

Hoeksteen van onze sociale zekerheid, en eigenlijk van onze hele samenleving, blijft
de verantwoordelijkheid van elkeen om door arbeid naar zijn of haar vermogen in
eigen behoeften te voorzien. Uitzonderlijk kan de gemeenschap mensen vrijstellen
van de plicht om een inkomen uit arbeid te verwerven als ze op andere wijze door
hun werk dienstig zijn (zo bijvoorbeeld door de zorg voor kleine kinderen of zieke
familieleden).

Iedereen die gezond is en niet te jong of te oud, moet bereid zijn om te werken.

714

LEUVANS-STANDPUNT.qxp  4/05/2006  8:59  Pagina 714



In toepassing hiervan, moeten de diverse mogelijkheden tot onderbreking van de
loopbaan beperkt worden tot welbepaalde situaties, waarbij het vertrekpunt steeds
is dat een uitkering in ieder geval slechts kan toekomen aan wie zich inzet tijdens
zijn/haar onderbreking (dus ook dan speelt een brede werkbereidheidseis).
In een flexibele arbeidsmarkt moeten werkgevers gemakkelijker tot aanwerving en
tot ontslag van werknemers kunnen overgaan. Om te verhinderen dat dit zou leiden
tot afbraak van de sociale bescherming, stellen wij voor om de huidige arbeids-
rechtelijke regeling van de opzeggingstermijnen en -vergoedingen te harmoniseren
voor arbeiders en bedienden, op een niveau dat veeleer overeenstemt met dit van
de arbeiders. Echter, voor de ontslagenen moet het financieel plaatje vrijwel gelijk
blijven door een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen gedurende de eerste
periode van werkloosheid (te moduleren naar het aantal jaren dat men vroeger heeft
gewerkt). Gedacht wordt aan een percentage van bij voorbeeld 75% van het niet
geplafonneerde vroeger verdiende loon. Wel zijn deze uitkeringsgerechtigden nu
werklozen en als dusdanig aan alle overeenkomstige plichten onderworpen
(passende arbeid aanvaarden, activeringsmaatregelen etc.). Bij de beëindiging van
een individuele arbeidsovereenkomst blijft op deze wijze de geldelijke compensatie
bestaan - zij wordt zelfs verbeterd - maar kan tegelijkertijd een vlugge terugkeer naar
werk centraal komen te staan.

Er kan tevens overwogen worden om dergelijke uitkeringsgerechtigde werklozen
voor de periode die overeenstemt met hun vroeger geldende opzeggingstermijn,
een inkomenssupplement toe te kennen wanneer zij een job opnemen die minder
betaald wordt dan degene waarop hun werkloosheidsuitkering berekend wordt.

3. LEGITIMITEIT

Het volstaat niet om transparantie na te streven en de arbeidsgerichtheid te beklem-
tonen; de bevolking moet de socialezekerheidsregelingen ook intrinsiek als billijk
kunnen beschouwen. De regelingen moeten democratisch legitiem zijn.

In het licht hiervan dient in de sociale verzekeringen een grotere equivalentie nagestreefd
te worden tussen de bijdragen en de uitkeringen. Daarom dienen uitkeringsplafonds
te worden afgeschaft, ook al kan de proportionaliteit van de uitkeringen op progressieve
wijze worden gemilderd.

Gelijke fiscale behandeling moet gelden, zowel bij inkomen als bij uitkeringen.
Daarom worden alle inkomensvervangende uitkeringen onderworpen aan een
zelfde inkomensfiscaliteit als deze die van toepassing is op de arbeidsinkomens die
ze vervangen. Op uitkeringen worden eveneens bijdragen sociale zekerheid (voor
de andere takken) ingehouden. Op hun beurt leiden deze bijdragen echter tot de
opbouw van socialezekerheidsrechten, bij voorbeeld inzake pensioenen.
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Geen enkel socialezekerheidssysteem kan overleven als het niet door de gemeen-
schap gedragen wordt. Daartoe moet het systeem transparant en billijk zijn en
moeten free-riders uitgeschakeld worden. De strijd tegen de sociale fraude is
daarom een sociale topprioriteit. Het moet duidelijk zijn dat eerlijkheid loont en dat
fraude niet alleen bestraft wordt maar ook actief en efficiënt opgespoord wordt.

De bestrijding van allerlei vormen van zwart en grijs werk moet de middelen krijgen
om op een niet-anekdotische wijze en efficiënt opgespoord te worden. Een samen-
voeging van de diverse inspectiediensten, een aanzienlijke toename van het aantal
effectief inzetbare sociale inspecteurs en van de middelen waarover zij beschikken,
kunnen hiertoe een aanzet vormen.
Ook moet duidelijk zijn dat er geen opt-out van het solidariteitssysteem mogelijk is:
ook al zegt men geen aanspraak te willen maken op de sociale zekerheid, zulks
bevrijdt niet van de sociale plicht om er op een correcte wijze toe bij te dragen.

4. EN DE PENSIOENEN…

Het uitwerken van een pensioenregeling die transparant en dus voor alle betrokke-
nen begrijpelijk is, die arbeid de centrale plaats (terug)geeft die haar toekomt en die
als legitiem ervaren wordt, is zonder twijfel de kernuitdaging waarvoor we staan.
Die uitdaging ter hand nemen, veronderstelt heel wat anders dan wat sleutelen aan
aspecten, zoals wat voorwaarden aanscherpen of ergens een bonus inbouwen.
Onze pensioenen dienen herdacht. Op basis van de drie basisgedachten die we
zojuist schetsten, komen we tot volgend voorstel dat we nader willen uitwerken en
becijferen.

Inzake de ouderdomspensioenen staan we een 35-40/65 regeling voor: wie een
bepaald aantal jaren bijdrage betaald heeft op een beroepsinkomen dat bij voor-
beeld minstens gelijk is geweest aan het minimumloon, kan op (vervroegd of nieuw
‘brug’-) pensioen, ongeacht de leeftijd. Er wordt gedacht aan 35 à 40 jaren van werk
en bijdragebetaling; het precieze aantal vereiste jaren zou overigens kunnen variëren
volgens objectieve gegevens zoals de levensverwachting per beroepscategorie.

Iedereen gaat ten laatste op de leeftijd van 65 jaar met ouderdomspensioen.
Vervroeging van die leeftijd kan, doch met actuarieel correcte overeenkomstige ver-
mindering van het pensioen. Na 65 kan er met behoud van ouderdomspensioen
gewerkt worden. Er wordt dan gewerkt aan dezelfde voorwaarden waaronder de
andere werkenden actief zijn (fiscaal en parafiscaal), doch de betaalde bijdragen
openen geen bijkomende pensioenrechten.
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We staan het behoud van de repartitie voor, zij het dat bij de pensioenberekening
rekening gehouden wordt met de vroeger betaalde bijdragen en met de evolutie van
de draagkracht van de actieve bevolking. Hierbij moeten nu duidelijke en
transparante regels vastgelegd worden over hoe in de toekomst de last van de ver-
grijzing zal verdeeld worden over de actieve bevolking en de gepensioneerden.
Een en ander maakt het ook mogelijk om binnen het repartitiesysteem aan kapi-
taalvorming te doen, onder meer om de op ons afkomende demografische proble-
men beter te kunnen opvangen.

Aansluitend hierbij kan ook een grotere billijkheid in de pensioenopbouw binnen
het gezin nagestreefd worden. De bijdragen gestort door elk van de gehuwden of
samenwonenden (deze laatsten zo zij wettig samenwonen of op aangifte van hen-
zelf) worden gecrediteerd als zijnde telkens voor de helft geheven op het eigen
arbeidsinkomen en voor de helft op dat van de partner. Zo wordt geleidelijk het
gezinspensioen en ten dele ook het overlevingspensioen overbodig gemaakt. Wel
wordt best voorzien in een eenmalige aanpassingsuitkering bij het overlijden van de
partner (b.v. gelijk aan wat nu gekregen wordt bij hertrouw).

Fiscale stimuli ten voordele van aanvullende pensioenregelingen dienen beperkt te
worden tot de regelingen die collectief of individueel een sociale dekking van het
ouderdomsrisico voorstaan. In die zin zal de aandacht in de eerste plaats gaan naar
de sociale tweedepijlerregelingen. Ook dienen de fiscale voordelen die verleend
worden, in verhouding te staan tot het inkomen waarop in de eerste pijler bijdragen
betaald worden.

Prof. Jos BERGHMAN
Prof. Danny PIETERS
Prof. Erik SCHOKKAERT
Prof. Paul SCHOUKENS
K.U. Leuven, december 2005
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R. Masschelein, G. Matthijs, J. Menten, W.J. Mortier, I. Nicaise, M. Nguyen, H. Nys,
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S. Parmentier, D. Pieters, W. Pintens, H. Ramon, B. Raymaekers, R. Schepers, E.
Schokkaert, D. Schols, P. Schoukens, E. Schrevens, L. Sels, F. Spieksma, F. Spin-
newyn, W. Stalmans, N. Standaert, K. Stappaerts, A. Stesmans, M. Storme, B. Topal,
W. Van Assche, J. Van Assche, L. Vandekerckhove, S. Vanderschueren, K. Van der
Stighelen, A. Vandevelde, J. Vandewalle, W. Vanduffel, J. Van Humbeeck, F. Vanis-
tendael, L. Van Molle, P. Van Rompuy, J. Vansteenkiste, A. Verbeke, J. Verhoeven, J.
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HOE SOCIAAL EN ZEKER IS DE SOCIALE
ZEKERHEID NOG?
REFLECTIES OVER DE TOEKOMST VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE *

DOOR BEA CANTILLON

Directeur Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

We slagen er maar niet in om de sociale zekerheid op een duurzaam en sociaal doel-
matig spoor te krijgen. Nochtans is de sociale zekerheid de voorbije decennia voort-
durend bijgestuurd. Dit gebeurde incrementeel, zonder grote schokken, en dus
goeddeels onzichtbaar. Het cumulatieve geheel overschouwend, kunnen we stellen
dat het om niet onbelangrijke veranderingen gaat die, weliswaar niet de instituten,
maar veeleer de feitelijke werking van onze – in oorsprong Bismarckiaanse sociale
zekerheid – fundamenteel hebben veranderd: de band tussen bijdragen en uitkerin-
gen werd losser, uitkeringstrekkers ‘geactiveerd’, actoren ‘geresponsabiliseerd’,
nieuwe sociale risico’s erkend en beschermd, lasten op arbeid substantieel vermin-
derd en de grootste afhankelijkheidsvallen weggewerkt. 

Desondanks is de sociale zekerheid meer dan ooit ‘verzadigd’ (Cantillon, 1992).
Omdat te veel mensen er gebruik van (blijven) maken is het onmogelijk om het
beschermingsniveau te handhaven. De kloof tussen arbeidsinkomens en sociale uit-
keringen wordt van langsom groter terwijl de eigen uitgaven van patiënten voor
hun gezondheidszorgen en van ouders voor de opvoedingskost van hun kinderen
zijn toegenomen. De vervangingsratio’s zijn significant gedaald en de welvaartscapa-
citeit van de minima is afgenomen. De sociale zekerheid biedt dus steeds minder
‘zekerheid’. Hoewel vele mazen in het beschermingsnet werden gedicht en het soli-
dariteitsgehalte van het systeem ongetwijfeld is toegenomen, is de sociale zekerheid
gaandeweg ook minder ‘sociaal’ geworden. Minimumuitkeringen doken (verder)
onder de armoedegrens en de sociale zekerheid is vandaag minder doelmatig in de
armoedebestrijding dan twee decennia terug. Alle lastenverlagingen en ‘activerin-
gen’ ten spijt is de afhankelijkheidsgraad van sociale uitkeringen bovendien zeer
hoog gebleven. Met andere woorden: de resultaten van het beleid op het vlak van

* Met veel dank aan Hendrik Larmuseau en Ive Marx voor de gewaardeerde commentaar en aan Stijn
Rottiers voor de voorstellingswijze van de grafieken en tabellen.
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de drie grote doelstellingen van de sociale zekerheid – een redelijk minimum-
inkomen waarborgen; het behoud, in zekere mate, van de verworven levensstan-
daard en het bestrijden van sociale risico’s – is teleurstellend. 

Wat is er misgegaan en wat en hoe moet er bijgestuurd worden? Om zinvol te zijn,
moet elk debat over de hervorming van de sociale zekerheid vertrekken van deze
twee vragen.

1. HET BELEID

Laten we eerst kort en illustratief (dus niet exhaustief) de belangrijkste veranderin-
gen in de sociale zekerheid in herinnering brengen. 

Aan de bijdragezijde werden de lonen gedeplafonneerd en, later, de lasten op (vooral)
lage lonen gradueel maar substantieel verminderd. Daarmee zijn de in oorsprong
volledig proportionele heffingen deels progressief geworden. De lastenverlagingen
bedroegen in het begrotingsjaar 2006 5.514.396 duizend euro, waardoor de impli-
ciete bijdragevoet nu meer dan 10% lager ligt dan de nominale bijdragevoeten. Deze
lastenverlaging werd feitelijk (niet structureel) gecompenseerd door een stijgend
aandeel van de heffingen op consumptie als financieringsbron van de sociale zeker-
heid (vanaf 2006 werd de alternatieve financiering wel enigszins verbreed met 15%
van de ontvangsten van de roerende voorheffing, zo’n 387.000 duizend euro). 

Aan de prestatiezijde werd de bescherming in verscheidene takken uitgebreid, om
de mazen – voor zover mogelijk in een professioneel stelsel – te dichten. In de
gezondheidszorgen is een feitelijke veralgemening van de bescherming (quasi)
gerealiseerd, zeker nu ook de grootste groepen van zelfstandigen die nog niet verze-
kerd zijn voor de kleine risico’s bijna opgenomen zijn in het systeem. Door de zg.
‘trimestrialisering’ werd het recht op de kinderbijslagen gestabiliseerd en door het
minimumjaarrecht werd het minimumpensioen verruimd tot werkne(e)m(st)ers met
onvolledige loopbanen.
Deze ‘universalisering’ van de bescherming ging gepaard met een grotere selectivi-
teit ten voordele van de meest kwetsbaren: in de gezondheidszorgen door de Maxi-
mumfactuur (vroeger sociale en fiscale franchise); in de kinderbijslagen door de
introductie van belangrijke supplementen voor langdurig uitkeringstrekkers; in de
pensioenen door opeenvolgende verhogingen van de oudste minimumpensioenen
en elders door de versterking van de gezinsmodulering van de vervangingsinkomens.

De nieuwe sociale risico’s die vanaf de jaren zeventig ontstonden ten gevolge van de
toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt, werden gradueel in het systeem geïn-
troduceerd, o.m. door de invoering van de loopbaanonderbreking en, nadien, het
tijdskrediet; door de feitelijke uitbreiding van de gelijkgestelde perioden in de pen-
sioenopbouw; door de gunstige behandeling van deeltijdse arbeid in de onderschei-
den takken van de sociale zekerheid. De nieuwe behoeften aan zorg voor afhankelij-
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ke ouderen werden in Vlaanderen ondervangen door een nieuwe ‘zorgverzekering’
en federaal door de substantiële verhogingen van de tegemoetkomingen voor hulp
aan bejaarden.

Uitkeringstrekkers werden ‘geactiveerd’, deels door de uitkeringen om te zetten in
arbeidssubsidies (PWA, dienstenbanen, plusplannen e.d.m.), deels door steeds meer
werklozen en leefloontrekkers beroepsopleidingen en trajectbegeleidingen aan te
bieden, deels door meer controles op de arbeidsbereidheid gevolgd door meer sanc-
tioneringen. De belangrijkste afhankelijkheidsvallen werden weggewerkt, voorna-
melijk door lastenverlagingen op lage(re) lonen ((Hoge Raad voor de Werkgelegen-
heid, 2005). Onder meer om de leeftijd waarop de arbeidsmarkt wordt verlaten, te
verhogen werd de pensioenleeftijd voor vrouwen met 5 jaar verhoogd en de loop-
baanvoorwaarde om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, op 35 jaar gebracht.
De brugpensioenleeftijd werd enigszins verhoogd (van 56 tot 58 jaar) terwijl ver-
schillende formules het daglicht zagen om deeltijdse i.p.v. voltijdse uittrede aan te
moedigen. 

De uitkomsten van het geheel van deze ingrepen is teleurstellend, zowel op het vlak
van tewerkstelling als op dat van de sociale bescherming.

De werkgelegenheidsgraad in België steeg weliswaar tot 60,4% in 2004. Deze toena-
me volstond echter niet om het gemiddelde niveau van de buurlanden (66,7%) of
van de EU (63%) te bereiken (Verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid,
2005). Het beleid heeft wellicht bijgedragen tot een meer arbeidsintensieve groei,
maar die bleef geringer dan die van de beter presterende EU-landen. Omdat de groei
van de beroepsbevolking groter was dan het aantal banen, is de afhankelijkheids-
graad verder toegenomen. Hoewel recente cijfers ontbreken om de vergelijking
mogelijk te maken, mogen we ervan uitgaan dat vandaag (net als in 1999 al) de
afhankelijkheidsgraad nergens in de OESO-regio groter is dan in België. Uit tabel 3
die hierna wordt afgedrukt, blijkt dat het aandeel inactieven in de bevolking min-
stens 25% hoger ligt dan in de andere kopgroeplanden in Europa.

Het grote gebruik van sociale uitkeringen kan theoretisch ondervangen worden
door, hetzij hogere uitgaven, hetzij lagere gemiddelde uitkeringen. Hoewel het glo-
bale niveau van de sociale uitgaven niet hoger is dan het gemiddelde in de rijke EU-
landen (zie verder in tabel 3) is de verhoging van de uitgaven al vele decennia geen
optie meer. België heeft immers de hoogste fiscale en parafiscale druk in Europa: uit
de OESO-gegevens van 2004 blijkt dat, zowel voor de lage lonen als voor de gemid-
delde en hoge lonen de fiscale en parafiscale druk de hoogste van de EU-15 blijft, in
weerwil van alle lastenverlagingen (OESO, 2005).

Om in deze context de uitgaven onder controle te houden en om de strijd tegen de
werkloosheidsvallen niet te verliezen werd noodzakelijkerwijze het niveau van de
uitkeringen naar beneden gedrukt: door de automatische indexkoppeling volgden
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zij wel de evolutie van de prijzen, maar niet de stijging van de algemene welvaart.
De bodemuitkeringen in de bijstand waren aldus onderhevig aan een welvaartsero-
sie van 10% en meer (Cantillon, et al., 2004); het relatieve welvaartsniveau van de
minimumwerkloosheidsuitkeringen ligt nu zo’n 20% lager dan in 1975; de welvaarts-
capaciteit van de kinderbijslagen verminderde sedert 1970 met liefst 40% (Cantillon,
et al., 2006) terwijl het eigen aandeel in de kosten van de gezondheidszorgen steeg
naar een – naar internationale normen – hoge 20% (Schokkaert, et al., 2004). Uit
administratieve statistieken blijkt dat men er ook niet in geslaagd is om de oudste
pensioenen aansluiting te laten houden met de nieuwe pensioenen terwijl, in het
algemeen, de vervangingsratio’s voor de eerste pijler pensioenen significant gedaald
zijn (Nationaal Strategisch Pensioenrapport, 2005).

In de pensioenen en in de gezondheidszorgen heeft deze neerwaartse druk op het
beschermingsniveau aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van ‘tweede’ en
‘derde’ pijlers: thans bouwt volgens het Nationaal Strategisch Pensioenrapport van
2005 ongeveer 48% van de actieve werknemers een tweede pijler pensioen op, ter-
wijl volgens de Gezondheidsenquête de dekkingsgraad van de hospitalisatieverzeke-
ring bijna 63 % bedraagt.

2. DE RESULTATEN: DE SOCIALE POSITIE VAN BELGIE IN EUROPA

De sociale indicatoren die in het raam van het Europese inclusieproces voor alle lid-
staten worden aangemaakt, leren dat de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor
de sociale positie van België in Europa verontrustend zijn.

Als we de 25 lidstaten in 4 clusters indelen aan de hand van 2 dimensies ‘arm versus
rijk’ en ‘gelijke versus ongelijke welvaartsverdeling’ (zie figuur 1), dan behoren Bel-
gië en haar regio’s tot de cluster van rijke en egalitaire landen met een hoger dan
gemiddeld BNP, hoger dan gemiddelde sociale uitgaven en lager dan gemiddelde
inkomensongelijkheid en armoede. 
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FIGUUR 1: VIER CLUSTERS VAN EUROPESE LIDSTATEN OP BASIS VAN TWEE DIMENSIES

Deze figuur is een plot-diagram van de 25 EU-lidstaten op basis van twee variabelen: BBP/hoofd in koopkrachtpari-
teiten (Arm versus Rijk) en S80/S20-ratio (Ongelijk versus Gelijk).

Bron: Cantillon, Marx, Rottiers, Van Rie (2006).

Binnen deze cluster echter is België (veelal samen met Frankrijk) hekkensluiter op
vele werkgelegenheids- en armoede-indicatoren. De score van België op de Europese
arbeidsmarktindicatoren is consistent en al zeer vele jaren negatief: vergeleken met
de gemiddelde score van de 9 kopgroeplanden is België (Wallonië, Brussel en soms
ook Vlaanderen) hekkensluiter op tewerkstelling (algemeen voor mannen en
vrouwen én voor ouderen), werkloosheid (vooral langdurige werkloosheid, bij jon-
geren en bij laaggeschoolden) en personen levend in arbeidsloze gezinnen (zie
Tabel 1). Behalve voor de werkloosheidsgraad bij jonge gezinnen heeft België voor
alle 12 ‘arbeidsindicatoren’ een negatieve score. Tussen Vlaanderen, Wallonië en
Brussel zijn er zoals bekend grote verschillen. Zowel op de tewerkstellings- als op de
werkloosheidsindicatoren laat Vlaanderen herhaaldelijk neutrale scores zien daar
waar Wallonië altijd negatieve tot zeer negatieve scores laat optekenen. 
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TABEL 1: BELGIE EN ZIJN GEWESTEN VERGELEKEN MET DE KOPGROEP VAN EUROPESE LIDSTATEN:
ARBEIDSMARKTINDICATOREN*

BE VL WL BR DK DE FR LU NL AT FI SE

Tewerkstellingsgraad - - = - - - - + + = - - + = = +
Tewerkstellingsgraad 
vrouwen - = - - - - + + = = - - = = = +
Tewerkstellingsgraad 
mannen - = - - - - + + = - = + + = - =
Tewerkstellingsgraad 
oudere vrouwen - - - = + = = - = - + + +
Tewerkstellingsgraad 
oudere mannen - - - = + + = - - = - = + +

Langdurige werkloos-
heidsgraad vrouwen + : : : - + + + = = = = -
Werkloosheidsgraad 
jongeren (16-24) + = + + + + - - = + = - - - + =
Werkloosheidgraad 
jonge vrouwen + = + + + + - - = + + - - = =
Werkloosheidsgraad 
jonge mannen = = + + + + - = + = - - + =

Volwassenen in arbeids-
loze gezinnen + + = + + + + = = = - - - - = =
Kinderen in arbeidsloze 
gezinnen + + = + + + + = + = - - = = = :

Gemiddelde uitstap-
leeftijd - : : : = = - - + + = + +

Productiviteit/tewerkge-
stelde (koopkracht-
pariteiten + : : : - - = + = = = =

Nationale (of gewestelijke) cijfers worden vergeleken met het gemiddelde van de EU-9 kopgroep. Daartoe behoren
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zweden. ‘+’ is een z-
score boven 0,675, ‘-’ is een z-score lager dan -0,675. Een + + of - - wordt toegekend bij een z-score respectieve-
lijk meer dan 1,282 of minder dan -1,282. ‘=” betekent ‘rond het gemiddelde’ (een z-score tussen -0,675 en
0,675). De z-scores zijn nodig om een significante maatstaf te hebben om een afwijking van het gemiddelde aan te
geven. In een normale verdeling zit 50% van de gevallen in de ‘=’categorie, en telkens 10% van de gevallen in de
‘+ +’ en ‘- -’ categorie.

Bron: Cantillon, Marx, Rottiers, Van Rie (2006).

De slechte arbeidsmarktscores voor België zijn al langer bekend. Wat nog niet is
doorgedrongen tot het collectief bewustzijn is het feit dat België ook relatief slecht
scoort op verdeling- en armoede-indicatoren. Het algemene armoederisico én de
armoedekloof zijn in België hoger dan het gemiddelde van de kopgroeplanden.
Meer nog dan op de arbeidsindicatoren vertonen de scores voor Vlaanderen, Wallo-
nië en Brussel zeer grote verschillen. Daar waar Vlaanderen voor de algemene onge-
lijkheids- en armoede-indicatoren positieve of neutrale scores haalt, is de relatieve
positie van Wallonië en Brussel vergeleken met de kopgroeplanden negatief. In
Wallonië is het armoederisico, de langdurige armoede én de inkomensongelijkheid
significant hoger dan elders in de kopgroep van Europa. 724
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Opgedeeld naar groepen in de samenleving komt één zeer duidelijke tendens naar
voren: de armoede in België (Vlaanderen en Wallonië) is meer dan elders in de kop-
groep geconcentreerd bij uitkeringstrekkers. Gezinnen wier inkomen hoofdzakelijk
een sociale uitkering is alsook gepensioneerden en 65-plussers laten in tabel 2 dub-
bele plustekens zien, d.w.z. dat het relatieve armoederisico voor deze gezinnen in
België veel hoger is dan elders in de Europese kopgroep. Voor werkenden daarente-
gen haalt België comparatief goede scores. Vergeleken met de andere kopgroeplan-
den zorgen wij dus goed voor onze werkenden; de bescherming van gepensioneer-
den daarentegen laat duidelijk te wensen over.

TABEL 2: BELGIE EN ZIJN GEWESTEN VERGELEKEN MET DE KOPGROEP VAN EUROPESE LIDSTATEN:
ARMOEDE-INDICATOREN*

BE VL WL BR DK DE FR LU NL AT FI SE

Armoederisico + - + + : - + + + - = = - -
Langdurig armoede-
risico = = + + : = = + + + + - - = = :
Armoedekloof + + + = : = + + = = : = - - =
S80/S20 Ratio = = + : - + + + = = = - - -
Gini-coëfficiënt = = = : - + + = = = = - -

Werkenden
Gezin hoofdzakelijk 
arbeidsinkomen - : : : - = + + + + = = - =
Werknemer = = = : - - = + + + : = = =
Zelfstandige = = - : = - + - - : + - +

Uitkeringstrekkers
Gezin hoofdzakelijk 
uitkeringsinkomen + + : : : + = = - - = + -
Werklozen - - - = : = + + = + + + = = -
65-plussers + + + + + : - - - - - - - = = =
Alleenstaande 
65-plussers = = = : = = = - - - - + + + =
Gepensioneerde + + + : + = = - - - - = = =

Nationale cijfers worden vergeleken met het gemiddelde van de EU-9 kopgroep. Daartoe behoren België, Dene-
marken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zweden. ‘+’ is een z-score boven
0,675, ‘-’ is een z-score lager dan -0,675. Een + + of - - wordt toegekend bij een z-score respectievelijk meer dan
1,282 of minder dan -1,282. ‘=” betekent ‘rond het gemiddelde’ (een z-score tussen -0,675 en 0,675). De z-scores
zijn nodig om een significante maatstaf te hebben om een afwijking van het gemiddelde aan te geven. In een nor-
male verdeling zit 50% van de gevallen in de ‘=’categorie, en telkens 10% van de gevallen in de ‘+ +’ en ‘- -’ categorie.

Bron: Cantillon, Marx, Rottiers, Van Rie (2006).
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Onderaan tabel 3 wordt de verhouding van de netto-bijstandsuitkeringen tot het
netto inkomen van een werkende die het gemiddelde loon (APW) verdient, vergele-
ken. Dit zijn indicatoren van de generositeit van de bijstandsuitkeringen. Hier ver-
schijnen voor België mintekens en zelfs twee keer een dubbele min (voor alleen-
staanden) (zie tabel 3). Dit betekent dat de bodem van de Belgische welvaartsstaat
relatief lager ligt dan elders in de kopgroep van Europa. Ook de vervangingsratio’s
voor werkloosheid en pensioenen liggen onder het gemiddelde van de kopgroeplanden
(met uitzondering van sommige uitkeringen voor langdurig werklozen).

TABEL 3: BELGIE VERGELEKEN MET DE KOPGROEP VAN EUROPESE LIDSTATEN: SOCIALE UITGAVEN,
GENEROSITEIT EN UITKERINGSAFHANKELIJKHEID*

BE VL WL BR DK DE FR LU NL AT FI SE

Sociale uitgaven en 
hun armoedereductie
Sociale uitgaven 
(%BBP) (Eurostat) = : : : = = + - - = = - +
Armoedereductie door 
transfers (Pens incl.)= - + + : = - - = - - = = +
Armoedereductie door 
transfers (Pens excl.)= - + + : + + - = - - - = + +

Per uitgavetak 
(%BBP)
(Overlevings-) 
Pensioenen = : : : = = = - - = + + - =
Ziekte = : : : - + + - - = = - +
Handicaps = : : : + - - - = = = + + +
Werkloosheid + + : : : + = = - - - - = =
Huisvesting - : : : + = + + - = - = +
Sociale uitsluiting - : : : + = - = + + - = =

Vervangingsratio's
Sociale bijstand
Alleenstaande 
(%APW) - - : : : - = = + + = = =
Koppel 2 kinderen 
(%APW) - - : : : = - = + + = + = =
Alleenstaande 
(50% Armoedegrens) - : : : = + + - : + = = =
Koppel 2 kinderen 
(50% Armoedegrens) = : : : + + + - : - = = - -

* Nationale cijfers worden vergeleken met het gemiddelde van de EU-9 kopgroep. Daartoe behoren België, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zweden. ‘+’ is een z-score boven 0,675, ‘-’ is
een z-score lager dan -0,675. Een + + of - - wordt toegekend bij een z-score respectievelijk meer dan 1,282 of min-
der dan -1,282. ‘=” betekent ‘rond het gemiddelde’ (een z-score tussen -0,675 en 0,675. De z-scores zijn nodig om
een significante maatstaf te hebben om een afwijking van het gemiddelde aan te geven. In een normale verdeling zit
50% van de gevallen in de ‘=’categorie, en telkens 10% van de gevallen in de ‘+ +’ en ‘- -’ categorie.

Bron: Cantillon, Marx, Rottiers, Van Rie (2006).726
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Het is ooit anders geweest. In een studie voor de OESO in de tweede helft van de
jaren tachtig toonden we aan dat België zich op het vlak van armoede-indicatoren nog
kon meten met Denemarken, Finland en Zweden. In Frankrijk, Duitsland, Nederland
was de armoede toen significant hoger dan in België. De Belgische sociale zekerheid
was toen performanter in de bestrijding van de armoede dan Denemarken, Duits-
land, Finland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen (Cantillon en Marx, 1997). Deze
gunstige situatie is in de jaren negentig beginnen kantelen. In een studie van 1997
kwamen we tot volgend besluit: ‘Internationaal vergelijkende studies die zowat alle-
maal betrekking hebben op het begin van de jaren negentig, concluderen unaniem
dat de armoede in België tot de laagste van de wereld behoort. Deze studies leren
bovendien dat onze sociale zekerheid tot de meest doeltreffende in de OESO-regio
behoort… Deze vaststellingen blijven ook geldig voor 1997… Er zijn echter tekenen
dat de Belgische welvaartsstaat het moeilijk krijgt het hoofd te bieden aan de econo-
mische en sociale trends die de ongelijkheid versterken’ (Cantillon, et al., 1999).

Nu, 10 jaar later, bevestigen de Europese indicatoren de toen geuite vrees. België
heeft haar koppositie moeten prijsgeven en onze eens zo geroemde sociale zeker-
heid strekt niet langer tot voorbeeld.

3. WAT IS ER MISGEGAAN?

Vaak wordt gewezen op de inertie van Bismarckiaanse socialezekerheidssystemen,
waartoe de Belgische (net als de Duitse en Franse) behoort. Toch gaven we in het
begin van deze beschouwing aan dat er belangrijke ingrepen zijn geweest. Met de
activering, de responsabilisering, de lastenverschuivingen, de universalisering van
de bescherming (met bijzondere en selectieve aandacht voor de meest kwetsbaren)
en met de dekking van nieuwe sociale risico’s werden ongetwijfeld de klemtonen in
de goede richting verlegd. Maar de hervormingen kwamen vaak te laat, waren ofwel
te voorzichtig ofwel te vergaand (en dus te duur) en werden meermaals tenietge-
daan of afgezwakt door ingrepen met een tegengesteld effect. Vanwege het nog
zeer onvolwassen sociaal federalisme in dit land was het bovendien onmogelijk om
het sociale zekerheidsbeleid af te stemmen op het regionale beleid betreffende werk
en zorg, en vice versa. De verschillende visies over de optimale bevoegdheids-
verdeling betreffende sociale zekerheid aan beide zijden van de taalgrens veroor-
zaakten ondoordachte kostenstijgingen. Ze remden ook het noodzakelijke moderni-
seringsproces af.

Omdat het veel te grote aantal sociale uitkeringstrekkers en de beheersbaarheid van
de uitgaven in de gezondheidszorgen al decennialang dé twee grote problemen zijn
van onze ‘verzadigde’ sociale zekerheid had het beleid zich consistent moeten
concentreren op de verhoging van de activiteitsgraden, op het responsabiliseren
van de actoren in de gezondheidszorgen (en elders in de sociale zekerheid) en op
kostenbeheersing overal waar dat mogelijk is. Dit gebeurde ook, maar onvoldoende
krachtig en coherent. Volgende voorbeelden kunnen dit illustreren. 
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De begeleiding, ondersteuning van en verplichting voor uitkeringstrekkers om werk
te zoeken en te vinden kwamen in België laat op gang en zijn vandaag nog maar een
schim van wat in de Scandinavische landen (en elders) bestaat. Voor wat de oudere
werknemers betreft, is pas zeer recent – met het zg. Generatiepact – een voorzichtige
bocht genomen.
De verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen was een belangrijke ingreep
om de activiteitsgraad op oudere leeftijd te verhogen. Maar met maatregelen zoals
het afschaffen van de 5%-penalisatie per jaar vervroegd pensioen (straks aan te vul-
len met een pensioenbonus voor wie langer blijft werken!) of het tijdskrediet werd
ook een tegengestelde en geldverslindende werking ingebouwd. 
Werkloosheidsvallen werden met redelijk succes bestreden. Maar de kostprijs was
hoog. Vanwege de lastenverlagingen op lagere lonen (die ertoe strekten de netto
voordelen van het aanvaarden van een baan te verhogen) daalden de structurele
inkomsten van de sociale zekerheid. Het systeem van dienstencheques is weliswaar
erg succesvol in het leiden van laaggeschoolden naar de formele arbeidsmarkt, maar
de opzet ervan is ook zeer duur Ofschoon rekening moet gehouden worden met
terugverdieneffecten (minder sociale uitkeringen, meer bijdragen en belastingen) is
de gemiddelde jaarlijkse overheidssubsidie van meer dan 21.5000 euro per werkne-
mer onhoudbaar hoog (Nationale Bank van België, 2005).

Ook sommige hervormingen die ertoe strekten nieuwe sociale risico’s te dekken
zijn letterlijk ‘doorgeschoten’. Dat geldt zeer zeker voor het tijdskrediet waar men
niet meer de moed had om het ‘risico’ te definiëren: in tegenstelling tot het oude
systeem van loopbaanonderbreking worden nu uitkeringen verstrekt ongeacht de
reden van onderbreking. Ook de incentieven om deeltijdse arbeid aan te moedigen
vallen onder de categorie van ‘doorgeschoten’ maatregelen. Vermelden we hier ook
het nieuwe stelsel van de aanvullende pensioenen, dat kan genieten van een – naar
Europese normen – extreem genereuze fiscale behandeling. 
In de gezondheidszorgen was het beleid – terecht – gericht op het responsabilise-
ren van de actoren. Patiënten werden meer voor hun verantwoordelijkheid
geplaatst door hogere persoonlijke bijdragen. Wat de responsabilisering van de
andere actoren betreft, is echter alleen een schuchter begin gemaakt.
De communautaire spanningen veroorzaakten ook, her en der, ondoordachte kos-
tenstijgingen. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de zorghulp aan bejaarden: in
Vlaanderen werd een nieuwe zorgverzekering geïnstalleerd terwijl gelijktijdig op
het federale niveau de bijstandsuitkeringen voor hulp aan bejaarden zeer substan-
tieel werden opgetrokken. 

We moeten ons ernstig zorgen maken over de toekomst van onze sociale zekerheid.
De budgettaire kost van de vergrijzing zal in 2030 minstens 3,8% van het BBP bedra-
gen (het zal wellicht meer zijn: de geraamde kost van de vergrijzing neemt in elk
van de opeenvolgende Verslagen van de Studiecommissie van de Vergrijzing toe).
Zonder rigoureuze kostenbeheersing en forse groei van de activiteitsgraden zal dit
onvermijdelijk leiden tot nóg lagere uitkeringen, een voortschrijdende privatisering
(en dus toenemende ongelijkheden) in de pensioenen en in de ziekteverzekering en
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een verdere verschrompeling van het universele verzekeringskarakter van de sociale
zekerheid. Ongewild zullen we (verder) afglijden – niet naar het zg. Scandinavische
model, waar de meeste politieke partijen impliciet naar streven, maar – naar een
Angelsaksisch minimalistisch systeem van sociale zekerheid.

Deze ontwikkeling kan treffend geïllustreerd worden aan de hand van de kinderbij-
slagen. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de kinderbijslagen reflecteerden
we over de toekomst van de kinderbijslagen. Uitgaande van de vaststelling dat de
laatste 18 jaar – en wat het eerste kind betreft de laatste 26 jaar – de basisbedragen
geen aanpassingen aan de welvaartsgroei meer kenden, is – bij ongewijzigd beleid –
tussen dit en 2030 een daling te verwachten van de welvaartscapaciteit van de kin-
derbijslag met nog eens 30 procentpunten. De bedragen voor het eerste kind zullen
dan – binnen 30 jaar – zo onbeduidend geworden zijn dat niemand het nog zinvol
zal vinden om ze te behouden. Ze zullen worden afgeschaft en vervangen door een
middelengetoetste bijstandsregeling. De werkelijkheid zal dan – onbedoeld – de uni-
versele horizontale herverdeling van kinderlozen naar gezinnen met kinderen ver-
vangen hebben door een systeem van louter armoedebestrijding. Indien de huidige
ontwikkelingen zich doorzetten, zullen ook de andere takken van de sociale zeker-
heid (pensioenen, gezondheidszorgen, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) ver-
der evolueren in de zin van een selectieve, lage minimumbescherming met nog
maar weinig ruimte voor de waarborg van de verworven levensstandaard. Die ruim-
te zal steeds meer worden ingenomen door private of semi-private verzekeringen.
Bijna onvermijdelijk zal daardoor de ongelijkheid toenemen. Bovendien, indien de
trend van de voorbije twee decennia aanhoudt, zal ook de waarborg van een vol-
doende minimuminkomen – de eerste doelstelling van de sociale zekerheid – verder
eroderen. 

4. WAT MOETEN WE DOEN?

Een sociale zekerheid die voorziet én in een decent minimuminkomen én in een
redelijke bescherming van de verworven levensstandaard wanneer een sociaal risico
zich voordoet én in preventie en remediëren van deze risico’s, is superieur aan een
sociale zekerheid die zich beperkt tot louter armoedebestrijding of aan een louter
verzekeringssysteem waarin de verworven levensstandaard wordt gewaarborgd
voorzover daartoe voldoende (hoge) premies werden betaald. Sociale zekerheid
moet risico’s bestrijden én ze moet ‘inkomenszekerheid’ bieden tegen de risico’s
van het leven, ook aan diegenen die – om welke reden dan ook – geen vrijwillige
verzekeringen hebben afgesloten. 

Een sociaal doelmatige sociale zekerheid streeft tezelfdertijd deze drie doelstellingen
na. Toch is er een zekere hiërarchie die moet worden gerespecteerd wanneer het
niet mogelijk blijkt om tegelijk alle doelstellingen effectief te verwezenlijken. De
doelstelling van de ‘eerste orde’ is en blijft de waarborg van een behoorlijk minimum-
inkomen. De ‘tweede orde’- doelstelling is de waarborg van de verworven levens-
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standaard. Sociale zekerheid beschikt over een sterk instrumentarium waarmee
inkomens volgens welbepaalde spelregels worden herverdeeld van diegenen die
door het lot begunstigd zijn, naar diegenen die dat niet zijn. De sociale zekerheid is
dus in de eerste plaats uitgerust om inkomens te waarborgen bij het optreden van
sociale risico’s. 
Maar de sociale zekerheid kan en moet ook een ondersteunende rol hebben bij de
preventie en het ongedaan maken van sociale risico’s. Deze doelstelling is evenwel
ondergeschikt aan de genoemde eerste- en tweedeordedoelstellingen. Om risico’s te
voorkomen en te herstellen is de sociale zekerheid immers veel minder goed uitge-
rust. Daarvoor zijn andere beleidsinstrumenten nodig: onderwijsbeleid, arbeids-
marktbeleid, fiscaal beleid. Vanuit haar aard is inkomensgarantie derhalve de eerste
orde (en niet de ondergeschikte) doelstelling van de sociale zekerheid. 
Wanneer echter, zoals nu al geruime tijd het geval is, het té grote aantal risico’s de
verwezenlijking van de eerste- en tweedeordedoelstellingen in de weg staat is het
noodzakelijk om een groter gewicht te leggen bij de preventie en het herstel als
derde-ordedoelstelling, voor zover althans deze logica geen bijkomende druk legt op
het niveau van bescherming. In elk geval mag de sociale zekerheid niet zo uitgete-
kend zijn dat ze zélf oorzaak van ‘sociale risico’s’ wordt. En ‘sociale risico’s’ moeten
zodanig omschreven en opgevolgd worden dat ze niet eindeloos ‘rekbaar’ zijn. 

Om de sociale zekerheid terug op de sporen te krijgen is een moedig en coherent
beleid nodig, gericht op de toeleiding van uitkeringstrekkers naar de arbeidsmarkt,
het her-leiden van de sociale zekerheid tot haar kerntaken, nl. bescherming tegen
algemeen erkende sociale risico’s en de responsabilisering van alle betrokkenen in
het systeem. Van minstens even groot belang is het creëren van een optimale omge-
ving waarin de sociale zekerheid moet functioneren: een beter werkende arbeids-
markt moet voor meer banen zorgen (in het bijzonder voor ouderen, laaggeschool-
den en allochtonen); een betere fiscale inning moet – bij gelijkblijvende (of afne-
mende) fiscale en parafiscale druk – meer inkomsten genereren, een versnelde
afbouw van de overheidsschuld moet de opvang van de aankomende vergrijzingkost
draaglijk(er) maken en een performanter onderwijssysteem moet zorgen voor de
ontwikkeling van alle beschikbare talenten bij onze jongeren. 

Het verdient m.i. geen aanbeveling om nu te focussen op (oude) institutionele dis-
cussies, zoals daar zijn de fiscalisering van de kinderbijslagen en de gezondheidszor-
gen of het gelijkstellen van de socialezekerheidsstelsels voor werknemers, zelfstan-
digen en ambtenaren. Zeker, dit zou de sociale zekerheid transparanter en coheren-
ter maken, althans op macrovlak. Op termijn moet daarnaar gestreefd worden. Maar
de hindernissen – praktisch én politiek – zijn zo groot dat het weinig zin heeft om
daarvan nu een speerpunt van beleid te maken. Immers, met zulke hervormingen
zal men noch een substantiële vermindering van de afhankelijkheidsgraad noch een
kostenbesparing hebben gerealiseerd. De gelijkstelling van de kinderbijslag voor het
eerste kind in de werknemers- en zelfstandigenregelingen is bijvoorbeeld erg moei-
lijk te realiseren, vanwege technische problemen en vanwege het (hoge) kosten-
plaatje (althans tot 2012, wanneer de halvering van de leeftijdsbijslagen volledig
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geïmplementeerd zal zijn) (Cantillon, et al., 2001). De fiscalisering van de kinderbij-
slagen en de gezondheidszorgen stoot dan weer op de communautaire problema-
tiek en is overigens in het ‘Globale Beheer’ van de sociale zekerheid (waar de schot-
ten tussen de verschillende takken zijn weggehaald) niet noodzakelijk om de finan-
ciering te verschuiven van arbeid naar algemene middelen. 

Waar het wél prioritair op aankomt is:

� de sociale risico’s strenger definiëren – De sociale zekerheid moet her-ijkt
worden: wil men een behoorlijke minimale en boven-minimale bescherming bieden,
dan zal het nodig zijn om sommige sociale risico’s strenger te omschrijven. Zo bij-
voorbeeld moet het tijdskrediet er zijn om de combinatie arbeid, zorg en levenslang
leren te faciliteren. Deze uitkeringen zouden derhalve moeten gereserveerd worden
voor deze situaties. Vanwege een beperkter gebruik zal het dan misschien mogelijk
zijn om de uitkeringen te verhogen, zodanig dat het tijdskrediet ook een reële optie
wordt voor eenoudergezinnen of zeer lage inkomensgezinnen. Voor de uitkeringen
die een vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt ondersteunen, en voor de werkloos-
heid geldt hetzelfde: zij zouden moeten voorbehouden worden voor risico’s die dui-
delijk verband houden met hetzij arbeidsongeschiktheid (de zg. ‘zware beroepen’)
hetzij onvrijwillige werkloosheid van verzekerden die effectief beschikbaar zijn voor
de arbeidsmarkt;
� de sociale zekerheid arbeidsvriendelijker maken – De ‘activering’ van uitke-
ringstrekkers is nu ook in België op gang getrokken. Maar een heel eind van de weg
moet nog afgelegd worden. Er blijven nog hardnekkige afhankelijkheidsvallen bestaan,
de sociale zekerheid wordt nog altijd – meer dan elders in de Europese kop-
groeplanden – gefinancierd door lasten die op de factor arbeid wegen en wat de re-
integratie van (langdurig) werklozen op de arbeidsmarkt betreft zijn nog heel wat
inspanningen nodig;
� de socialezekerheidsactoren responsabiliseren voor de kosten die zij (al
dan niet) veroorzaken – Verzekerden werden in het verleden steeds meer geres-
ponsabiliseerd, in de gezondheidszorgen door hogere persoonlijke bijdragen, in de
werkloosheid door strengere controles en sancties. Dit principe zou nu ook moeten
worden toegepast op andere actoren, zoals de werkgevers (die een grotere verant-
woordelijkheid zouden moeten dragen voor het risico ‘arbeidsongeschiktheid’ en
‘voortijdig verlaten van de job’), de verstrekkers van de gezondheidszorgen (waar
met de zg. medische profielen een eerste begin is gemaakt) en de andere uitvoerings-
organisaties (de responsabilisering van de compensatiekassen in de kinderbijslagen
evenals de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen gelden hier als
enkele na te volgen voorbeelden). Ook de gemeenschappen zouden geresponsabili-
seerd moeten worden voor beleidsbeslissingen die rechtstreekse gevolgen hebben
voor de sociale zekerheid (zoals bv. m.b.t. de studieduur, met gevolgen voor de uit-
gaven in de kinderbijslagen; met betrekking tot het onderwijs met gevolgen voor de
werkloosheid of met betrekking tot preventie met gevolgen voor de uitgaven in de
gezondheidszorgen);

731

HOE SOCIAAL EN ZEKER IS DE SOCIALE ZEKERHEID NOG? ...

CANTILLON-NED.qxp  4/05/2006  8:51  Pagina 731



� de sociale zekerheid inpassen in een volwassenen sociaal federalisme –
De sociale zekerheid als interpersoonlijke herverdeling zou federaal moeten kunnen
blijven. Maar dat veronderstelt, ten eerste, dat de regio’s financieel bijvoorbeeld
geresponsabiliseerd worden voor de gevolgen van hun beleid met een bonus- en
malussysteem (zie supra); ten tweede, dat over alle gemeenschapsmateries die
rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben voor de federale sociale zekerheid
overleg wordt gepleegd tussen de bevoegde overheden en, ten derde, dat – waar
zinvol – de regio’s de bevoegdheid krijgen om sommige middelen van de sociale
zekerheid – die volgens een overeen te komen verdeelsleutel aan de gemeenschap-
pen zouden kunnen worden toegewezen – te gebruiken in overeenstemming met
de noden en behoeften in de eigen gemeenschap. Gelet op de zeer grote sociaal-
economische verschillen tussen de gemeenschappen én de groeiende diversiteit in
beleid inzake werk, zorg en onderwijs is in elk geval een veel betere afstemming
nodig tussen de onderscheiden beleidsniveaus. De in Europa beproefde ‘Open
Methode van Coördinatie’, waarbij gemeenschappelijk doelstellingen worden gefor-
muleerd, indicatoren gedefinieerd om te evalueren of de doelstellingen worden
benaderd, en beleidsstrategieën worden uitgewisseld, kan hierbij een zinvol voor-
beeld zijn. 

Dit zijn voorafgaandelijke voorwaarden, zonder dewelke er geen ruimte is om de
minimum- en maximumuitkeringen welvaartsvast te maken, om de stelsels van
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren beter op elkaar af te stemmen of om een
redelijke terugbetaling te blijven voorzien voor de kosten van de gezondheidszorg.
Dit alles veronderstelt niet zozeer structurele ingrepen in de basisarchitectuur van
het systeem van sociale zekerheid. In deze zin hebben we geen structurele hervor-
mingen nodig, maar veeleer een coherent en streng strategisch beleidsplan waar-
mee doorheen het ganse systeem van bijdragen, uitkeringen en uitvoering de accen-
ten coherent in dezelfde richting worden gelegd.

__________
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HET ‘‘VERSLAG OVER DE IMPLEMENTATIE VAN
HET NATIONAAL ACTIEPLAN SOCIALE
INSLUITING 2003-2005 EN DE 
PERSPECTIEVEN VOOR 2005-2006’’: 
INHOUD EN BELANG

DOOR DE PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING
EN SOCIALE ECONOMIE

VOORWOORD

Het onderhavige artikel geeft commentaar bij het rapport over de verwezenlijking
van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005, dat deel uitmaakt van de
Europese sociale strategie.

In maart 2000 bepaalde de Europese Raad in Lissabon een nieuwe strategische
doelstelling voor het nieuwe decennium, gebaseerd op de economische groei, de
werkgelegenheid en de sociale cohesie.

De modernisering van de stelsels voor sociale bescherming en een samenwerking
die steunt op de opencoördinatiemethode teneinde de maatschappelijke inte-
gratie in de hand te werken, dienden de middelen te zijn om te komen tot grotere
sociale cohesie.

De Europese Raad van december 2000 gaf het startsein voor de Europese
inschakelingsstrategie met de goedkeuring van gemeenschappelijke doelstellingen
op het vlak van de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting (de zoge-
naamde doelstellingen van Nice). In 2001 werd de strategie inzake de pensioenen
(zekere pensioenen en leefbare pensioenstelsels garanderen – doelstellingen van
Laken) goedgekeurd en de Raad spoorde de Lidstaten ertoe aan om de actieradius
van hun sociale strategieën uit te breiden met ‘gezondheid’ en ‘langdurige zorg’.
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In plaats van drie sociale strategieën uit te werken met elk een tijdschema en een
methodologie, zette de Europese Raad in maart 2003 aan tot rationalisering (‘Stream-
lining’) hiervan. Deze rationalisering moest leiden tot een uitbreiding van het sociale
proces en tot de synchronisatie met de andere bestanddelen van de strategie van
Lissabon.

2005, het laatste jaar vóór de rationalisering, was een vruchtbaar jaar. Behalve het
rapport over de tenuitvoerlegging van het NAPIncl 2003-2005 en de vooruitzichten
voor 2005-2006, stelden de Lidstaten nog twee rapporten op: één over de pensioe-
nen (2e strategische rapport) en één over de gezondheid.

De Europese Raad, die lering heeft getrokken uit een tussentijdse beoordeling van
de strategie van Lissabon, besliste in maart 2005 om de prioritaire doelstellingen
voor economische groei en werkgelegenheid weer centraal te stellen, en verzocht
de Lidstaten om een Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) in te dienen, overeen-
stemmend met de geïntegreerde richtsnoeren (*) die in juni 2005 werden
goedgekeurd.

De synchronisatie die met de rationalisering van de sociale processen werd beoogd,
moest derhalve met dit nieuwe gegeven rekening houden.

De voorjaarsbijeenkomst 2006 van de Raad zou de in de Europese strategie weer
centraal gestelde doelstellingen voor sociale cohesie moeten goedkeuren. De twaalf
doelstellingen in kwestie werden opgesteld als voortzetting van de doelstelling van
Nice en Laken.
Ze omvatten drie globale doelen. Het eerste is nogmaals een bevestiging van de
nood aan evenwicht tussen de sociale doelstellingen (toereikendheid, toeganke-
lijkheid) en de nood aan gezonde, doeltreffende en financieel haalbare
socialebeschermingssystemen. Het tweede doel legt de link tussen het sociale pro-
ces en de herziene strategie van Lissabon.

Voor elk domein (insluiting, pensioen, gezondheid en langdurige zorg) werden drie
doelstellingen bepaald.

De eerste sociale strategische rapporten zouden in september 2006 door de Lidsta-
ten moeten worden ingediend.

De strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting blijft een hoofddoelstelling voor
Europa.

De mobilisering die inzake het inschakelingsproces in de Lidstaten en op Europees
niveau op gang is gekomen, dient te worden voortgezet. De Lidstaten dragen de
verantwoordelijkheid om deze mobilisering in stand te houden.

(*) De geïntegreerde richtsnoeren zijn tweeledig: de richtsnoeren met betrekking tot de werkgele-
genheid en de globale richtsnoeren voor het economische beleid.
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Europa verwacht van zijn Lidstaten dat ze in hun sociaal verslag een hoofdstuk van
een vijftiental pagina’s aan dit aspect wijden. Dit hoofdstuk moet strategisch en
politiek zijn en verbintenissen bevatten.

Het opstellen van een dergelijk document zal in België alleen mogelijk zijn als de
nationale, regionale en lokale actoren, de verenigingen en de mensen die in
armoede of uitsluiting leven, erbij worden betrokken.

Een strategische samenvatting is alleen dan mogelijk als een nationaal plan en/of
regionale plannen worden opgemaakt. We krijgen de kans om een strategischere
aanpak van de strijd tegen de armoede op te bouwen en dat is een uitdaging die
we moeten aannemen. Er moeten ambitieuze doelstellingen worden bepaald,
waarbij rekening dient te worden gehouden met het geheel van de plannen, versla-
gen en studies waarover wij beschikken.

Elise WILLAME
Directrice-generaal en coördinator Domein Internationale Relaties, Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid

1. INLEIDING

Onder impuls van de Europese Commissie publiceerde België in 2001 zijn eerste
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPIncl) voor de periode 2001-2003. Een vrij
ongebruikelijke aanpak voor een federale staat waar beleidsinitiatieven voor sociale
insluiting onder verschillende overheidsniveaus vallen. Om tot dit Plan te komen,
moest uitgebreid overleg worden gepleegd en de diversiteit van de actoren rondom
de onderhandelingstafel heeft dit project dan misschien wel zeer complex gemaakt,
maar ze was voor ons allemaal ook zeer verrijkend. Zoals naar voren werd
geschoven in een recente waardering van de opencoördinatiemethode (1) – waar-
van het NAPIncl tot de werkmiddelen behoort – is het sluiten van gewestoverschrij-
dende samenwerkingsverbanden rondom de insluitingsproblematiek wellicht de
voornaamste meerwaarde van deze eerste poging.

In 2003 volgde een tweede NAPIncl, voor de periode 2003-2005. Dankzij de nu
bijgeschaafde structuren en de samenwerkingsverbanden die sinds 2001 ontston-
den, kon een tweede, coherenter NAPIncl worden gerealiseerd, ondersteund door
een constructief debat over de gemeenschappelijke doelstellingen die uit de beleids-
programma’s van de verschillende overheden konden worden afgeleid.

(1) Belgisch antwoord op de vragenlijst met betrekking tot de waardering van de OCM, juli 2005.
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Een tussentijdse evaluatie vond plaats op 15 februari 2005, in het kader van een
nationaal colloquium getiteld “Varen we wel op de juiste koers?”, waarop zo’n 200
deelnemers aanwezig waren. De algemene conclusies waren dat er moet worden
gestreefd naar een grotere samenhang tussen de verschillende administraties en
overheidsniveaus teneinde te komen tot een doeltreffender beleid (2).

.

Omwille van het tijdschema in verband met de uitbreiding van de Unie wordt de
tweejaarlijkse periodiciteit voorlopig gewijzigd. Daarom draagt het document dat
wij op de volgende bladzijden overlopen, niet de titel “Belgisch NAPIncl 2005-
2007”, maar wel “Verslag over de implementatie van het NAPIncl 2003-2005 en de
perspectieven voor 2005-2006”. In overeenstemming met het door de Commissie
opgelegde schema vormen de eerste vier hoofdstukken het gedeelte “verslag”, ter-
wijl het vijfde en laatste hoofdstuk kan worden gezien als het derde NAPIncl voor
België.

2. DE INHOUD VAN HET VERSLAG

Het eerste hoofdstuk licht de evolutie van de sociaaleconomische context toe
waarin de beleidsinitiatieven voor sociale insluiting moeten worden doorgevoerd,
en de uitdagingen die erin naar voren moeten worden geschoven. Het tweede
hoofdstuk geeft een globale waardering van de doelstellingen die in het NAPIncl
2003-2005 centraal stonden. In het derde hoofdstuk wordt de implementatie van de
acties en institutionele maatregelen die in 2003 werden voorzien, besproken. Het
gaat om een driehonderdtal acties die betrekking hebben op alle levensdomeinen.
Het vierde hoofdstuk handelt over de goede praktijken die de autoriteiten voor het
voetlicht wilden brengen vanwege hun originaliteit en hun mogelijke omzetting
naar andere Europese regio’s. Het vijfde hoofdstuk tot slot onthult de politieke
voornemens van de verschillende autoriteiten voor de periode 2005-2006, met als
centrale elementen de fundamentele rechten en concrete doelstellingen die de weg
moeten vrijmaken voor de uitroeiing van armoede in ons land.

2.1. TENDENSEN EN UITDAGINGEN
Aan de hand van enkele kwantitatieve gegevens, beschrijft het inleidend hoofdstuk
van het Verslag de context waarin de verder in het Verslag voorgestelde maatrege-
len moeten worden gesitueerd. Dit hoofdstuk steunt op de werkzaamheden van de
“werkgroep indicatoren” NAPIncl, die, gecoördineerd door de FOD Sociale Zeker-
heid (DG Sociaal Beleid), de reeks indicatoren beheert en ontwikkelt; een deel daar-
van – de zogenaamde “indicatoren van Laken” – wordt noodzakelijkerwijze in alle

(2) De nota’s van de experts en de samenvattingen van de besprekingen zijn te vinden op www.mi-is.be.
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lidstaten berekend. De volledige lijst NAP-indicatoren, evenals een selectie van de
resultaten (update juni 2005) kunnen worden geraadpleegd op de website van de
POD Maatschappelijke Integratie (3).

Het structurele kader waarin de behoeften in verband met armoede en sociale
exclusie moeten worden gesitueerd, wordt beïnvloed door een aantal tendensen op
lange termijn, zoals de demografische evolutie (vergrijzing), de wijzigingen van de
structuur van de huishoudens (kleinere gezinnen), de culturele tendensen (individua-
lisering), de structurele wijzigingen in de economie en de snelle veranderingen op
de arbeidsmarkt. De groei van het Bruto Binnenlands Product is in 2001 en 2002
aanzienlijk vertraagd en herneemt slechts lichtjes in de tweede helft van 2003. In
juni 2005 waren de verwachtingen op korte termijn niet bijzonder optimistisch. De
groei van de werkgelegenheid (gemeten door de Europese structuurindicator) is in
2002 en 2003 stabiel gebleven. Ook het werkgelegenheidspercentage heeft zich
gestabiliseerd, terwijl het werkloosheidscijfer in 2004 tot om en bij de 8% is gestegen.

Op basis van de recentste ECHP-gegevens (4) stelde men vast dat in 2001 13% van
de Belgen werd geconfronteerd met het armoederisico, wat betekent dat zij niet
over 60% van het equivalente mediaan inkomen beschikten (9.295 EUR voor een
alleenstaande, 19.520 EUR voor een koppel met 2 kinderen). 7% moest het hoofd
bieden aan een permanent armoederisico, dat wil zeggen dat ze gedurende ten min-
ste drie van de vier voorbije jaren onder de drempel leefden. De tijdelijke gegevens
van de EU-SILC-enquête (5) lijken een aantal pessimistische vaststellingen te bevesti-
gen, zoals een groter armoederisico voor vrouwen, ouderen, sociale uitkerings-
gerechtigden – waaronder de werklozen – alleenstaanden en eenoudergezinnen. De
koopkracht van personen op actieve leeftijd die van een minimuminkomen leven
(gegarandeerd minimumloon of uitkering), is tussen het midden van de jaren tachtig
en het einde van de jaren negentig nagenoeg constant gebleven, waarbij de
bescherming van de minimuminkomens lager is gebleven dan de evolutie van het
welzijn. In de periode 2000-2003 kwam deze evolutie tot stilstand en de verschil-
lende minimuminkomens werden substantieel verhoogd. Simulaties tonen aan dat
gezinnen die uitsluitend van het minimumloon dienden te leven, hun koopkracht
met 12% zagen toenemen. De minimumuitkeringen stegen ten belope van 5 à 6%.

Eind 2004 was 4,2% van de volwassen bevolking wegens een terugbetalingsachter-
stand geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de
Nationale Bank; dat betekent dat er ten opzichte van 2003 een lichte daling is. Deze
dalende tendens heeft echter alleen betrekking op personen die geregistreerd staan
voor één, twee of drie termijnen achterstand. Het aantal personen dat geregistreerd 

(3) www.mi-is.be.
(4) European Community Households Panel.
(5) European Union Statistics on Income and Living Conditions.
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staat voor meer dan 3 termijnen achterstand, is daarentegen gestegen ten opzichte
van 2003 en was in 2004 goed voor 10% van de geregistreerde personen. Het aantal
dossiers voor collectieve schuldenregeling is overigens gestegen van 7.164 in 2002
tot 9.295 in 2004.

Het risico om in armoede en sociale uitsluiting terecht te komen, ligt duidelijk hoger
voor de niet-werkenden dan voor de werkenden. In 2001 maakte ongeveer een-
derde van de werklozen (32%) deel uit van een gezin met armoederisico, tegenover
slechts 4% van de werkenden. Werkloosheid, en vooral dan langdurige werk-
loosheid, is in dat opzicht bijzonder problematisch. Waargenomen op lange termijn
hebben de economische groei en de groei van de werkgelegenheid in de tweede
helft van de jaren negentig een grote impact gehad op de vermindering van de lang-
durige werkloosheid. Tussen 1995 en 2001 is de langdurige werkloosheid van 5,8
tot 3,2% gedaald en in 2003 weer gestegen tot 3,7% (1,7% in Vlaanderen, 5,3% in
Wallonië en 7% in Brussel). Het ging om 4% van de vrouwen, tegenover 3,4% van de
mannen. De werklozen die meer dan een jaar werkloos waren – in 1995 goed voor
60% van de werklozen – vertegenwoordigden in 2003 echter nog slechts 46% van
de werklozen. De werklozen die meer dan 2 jaar werkloos waren, vertegenwoordig-
den in 1998 3,9% van de werklozen, tegenover 2,3% in 2003. Het werk-
gelegenheidspercentage van personen die niet de nationaliteit van een van de Lid-
staten van het Europa van de 15 hadden, lag in 2003 27,9 punten lager dan dat van
de Belgische en Europese onderdanen (18,4 punten onder het cijfer voor het geheel
van de bevolking), en hun werkloosheidscijfer lag 23,9 punten hoger (4,3 punten
boven het cijfer voor het geheel van de bevolking). De tendens gaat voor personen
met een handicap, vrouwen, jongeren en ouderen in dezelfde richting. Bovendien
blijkt uit verschillende indicatoren dat er wat het werkgelegenheidspercentage en
het werkloosheidscijfer betreft, regionale discrepanties zijn.

Hoewel het beschikken over bezoldigd werk het armoederisico aanzienlijk beperkt,
vormt het ook geen absolute garantie. Zoals hogerop reeds werd vermeld, kampte
in 2001 4% van de werkenden – 3% van de loontrekkenden en 10% van de zelf-
standigen – met een armoederisico. Het risico treft in hoofdzaak de jongeren (8% van
de werknemers van 18 tot 24 jaar oud), de laaggeschoolde werknemers (12% onder
hen) en de werknemers die personen ten laste hebben. Bij de loontrekkenden
wordt het risico door onregelmatig werk verhoogd: 8% van degenen die niet het
hele jaar hebben gewerkt, bevindt zich onder de drempel van het armoederisico,
net zoals 7% van degenen die minder dan 30 uur per week hebben gewerkt, en 7%
van degenen die een tijdelijk contract hebben. Uiteraard speelt ook het loonbedrag
een belangrijke rol. Bovendien is het aandeel van de flexibele tewerkstellings-
vormen in het geheel van de werkgelegenheid tussen 1992 en 2002 gestegen
(tijdelijk werk, deeltijds werk, overuren, verschoven arbeidstijdenregeling).

In 2004 leefde 13,2% van de kinderen (tegenover 10,8% in 2000), 13,7% van de vol-
wassenen (12,4% in 2000), 16% van de mannen, 11,3% van de vrouwen, 28% van de
Brusselse kinderen, 18% van de Waalse kinderen, 8% van de Vlaamse kinderen, 24%

744

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2005

PROGRAM-NED.qxp  4/05/2006  9:00  Pagina 744



van de Brusselse volwassenen (in 2003), 18% van de Waalse volwassenen en 11%
van de Vlaamse volwassenen in een huishouden zonder werk, terwijl het Europese
gemiddelde ongeveer 10% bedroeg.

Het aanbod aan sociale woningen blijft in België aanzienlijk lager dan in de meeste
andere West-Europese landen. De verhouding tussen het aantal sociale woningen
(beperkt tot die socialehuisvestingsmaatschappijen die door de drie regionale
huisvestingsmaatschappijen erkend zijn) en het aantal privéhuishoudens bedroeg in
2003 6,2%. De huisvestingskosten vormen voor gezinnen met een bescheiden
inkomen een steeds grotere belasting. In 2001 besteedde 35% van de huurders meer
dan eenderde van zijn inkomen aan het huurgeld.

Wat de daklozen betreft, maakt het Verslag gewag van een recent onderzoek
gebaseerd op het aantal daklozen dat in Vlaanderen specifieke hulp heeft
aangevraagd. Dit onderzoek geeft een idee van de evolutie, tussen 1982 en 2002, in
de eigenschappen van deze bevolkingsgroep. Hieruit blijkt onder meer dat de dak-
loosheid vervrouwelijkt: een op de drie daklozen is in 2002 een vrouw, tegenover
18% in 1982. Relatieproblemen en intrafamiliaal geweld spelen een belangrijke rol.
15% van de geregistreerde daklozen in 2002 waren van buitenlandse nationaliteit,
tegenover 9% in 1982. Bijzonder opmerkelijk is de extreme jeugdigheid van tal van
daklozen. Het aandeel van degenen onder hen die reeds in een instelling van bijzon-
dere jeugdzorg (50%) of in een psychiatrische instelling (34%) hebben verbleven, is
toegenomen. Het studieniveau ligt zeer laag en eenderde onder hen heeft het
basisonderwijs niet afgemaakt. 10% heeft bijzonder onderwijs gevolgd.

Het armoederisico neemt af naarmate het opleidingsniveau toeneemt. In 2001 trof
het armoederisico 23% van de personen die hoogstens het diploma van lager
secundair onderwijs hebben behaald, maar slechts 4% van afgestudeerden in het
hoger onderwijs.

In 1999 had ongeveer 15% van de 18-24-jarigen de schoolbanken verlaten zonder
diploma van het secundair onderwijs. In 2004 bedraagt dit percentage nog “slechts”
11,9% (15,6% van de jongens en 8,3% van de meisjes). Ook hier zijn er discrepanties
tussen de gewesten: voor 2003 bedroeg het percentage 19,2% voor Brussel, 12,6%
voor Vlaanderen en 16,3% voor Wallonië. De situatie is vooral zorgwekkend voor de
vreemdelingen die geen onderdaan zijn van het Europa van de 15: meer dan 30% in
2004. Het is daarentegen duidelijk dat het opleidingsniveau van generatie tot gene-
ratie stijgt. In 2003 bedroeg het percentage schoolverlaters zonder diploma van het
secundair onderwijs 76% bij personen ouder dan 65, tegenover 22% bij de 25-34-jarigen.

In 2003-2004 bedroeg het aandeel van de leerlingen uit het basisonderwijs met een
leerachterstand van 2 jaar of meer, 1,6% in Vlaanderen en 2,6% in de Franse
Gemeenschap. In het secundair onderwijs bedroegen deze cijfers respectievelijk
6,6% en 16,9%. Het aandeel van de leerlingen van het basisonderwijs die bijzonder
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onderwijs volgen, bedroeg 6,3% in Vlaanderen en 4,6% in de Franse Gemeenschap.
Op het niveau van het secundair onderwijs is het bijzonder onderwijs goed voor
ongeveer 3,8% van de leerlingen. Studies geven aan dat de allochtonen en de
kinderen van arme gezinnen in het bijzonder onderwijs oververtegenwoordigd zijn.

Een nieuwe gemeenschappelijke Europese indicator gebaseerd op de PISA-enquête
van het OESO, meet het percentage leerlingen van 15 jaar oud die de laagste score
hebben behaald in een leesvaardigheidstest (niveau 1 op een schaal van 5). Niveau 1
betekent voor de leerling in kwestie een ernstig probleem aangaande de toegang tot
schriftelijke informatie en elke vorm van leerproces gebaseerd op geschreven taal-
gebruik, wat zijn opleiding en zijn beroepsloopbaan in het gedrang brengt. 12,4%
van de Vlaamse leerlingen, 25,1% van de Franstaligen en 20,1% van de Duitstaligen
haalden dit niveau 1, goed voor een gemiddelde voor België van 17,8%, wat in de
buurt van het Europese gemiddelde ligt. Een bijkomende nationale indicator legt de
link tussen de score en het sociaaleconomische statuut van het gezin van de leer-
ling, beoordeeld volgens het professionele statuut van de ouders. De kinderen wier
ouders tot het bovenste kwartiel behoren, hebben duidelijk hogere scores dan de
kinderen wier ouders tot het onderste kwartiel behoren.

Wat de opleiding van volwassenen betreft, heeft 9,5% van de Belgen van 25 tot 64
jaar oud in 2004 een opleiding genoten. Dat vertegenwoordigt evenwel slechts 3%
van de laaggeschoolden, tegenover 13% van degenen die een hogere opleiding
hebben gevolgd.

2.2. DE BALANS VAN HET NAPINCL 2003-2005
Het Verslag bevat een tabel met de geleverde inspanningen en relateert de vorderin-
gen van een reeks acties die met prioritaire doelstellingen voor sociale insluiting ver-
band houden. In het Verslag zijn deze doelstellingen onderverdeeld volgens vier
grote thema’s:
� bevordering van de deelname aan het arbeidsproces en van de toegang voor

iedereen tot alle hulpmiddelen, rechten, goederen en diensten;
� voorkoming van uitsluitingsrisico’s;
� tegemoetkoming aan de behoeften van de kwetsbaarste personen;
� mobilisering van alle actoren.

In verband met de deelname aan het arbeidsproces beklemtoont het verslag de
vorderingen die in de sector van de sociale economie werden gemaakt, met name in
het kader van het samenwerkingsakkoord dat tussen de Federale Staat en de
Gemeenschappen / Gewesten werd afgesloten, alsook in het kader van de wet-
geving inzake de dienstencheques, of nog van de hervorming van het statuut van de
gesubsidieerde contractuelen.
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De ontwikkeling van de regionale beleidsinitiatieven ter ondersteuning van de werk-
zoekenden wordt daarna besproken. Dit gaat van de opening van werkwinkels tot
de toekenning van rijbewijscheques, via, meer bepaald, jobcoaching, alternerend
leren en werken of opleidingen die specifiek werden ontworpen voor categorieën
van bijzonder kwetsbare werkzoekenden.

In de drie Gewesten wordt vastgesteld dat de strijd tegen de werkloosheid steeds
vaker wordt gestreden door middel van de uitbreiding van de samenwerkings-
verbanden tussen diensten voor arbeidsbemiddeling, sociale voorzieningen, oplei-
dingscentra en werkgevers.

Ook de verbetering van de mogelijkheden om beroepsleven en privéleven met elkaar te
verzoenen, blijkt een prioriteit te zijn, voornamelijk met de bedoeling om de
inzetbaarheid van vrouwen te verhogen. Zo werden door de Gemeenschappen
noemenswaardige inspanningen geleverd om de kinderopvangcapaciteit te verhogen.

De validatie van bekwaamheden verworven buiten de erkende opleidingen, is even-
eens een belangrijke stap in de goede richting.

Verder onthouden we de maatregelen die op het vlak van de strijd tegen discrimi-
natie bij de aanwerving werden genomen, met name de goedkeuring van de wet
van 25 februari 2003 (6) en de uitbreiding van de middelen van het Impulsfonds
voor het migrantenbeleid. De inspanningen die op regionaal niveau, en dan vooral
in Brussel, werden geleverd, worden eveneens beklemtoond.

Wat de uitbreiding van de toegang tot huisvesting betreft, meldt het Verslag enkele
maatregelen, waaronder de invoering in 2005 van een interministeriële taskforce
met het oog op een betere coördinatie van het huisvestingsbeleid. Het wijst ook op
de fiscale maatregelen die renovatie in de hand moeten werken, meer bepaald in
het kader van het Grootstedenbeleid.

Het Verslag bespreekt de kwestie van de grotere doeltreffendheid van de rechten
doorheen maatregelen ter uitbreiding van de juridische hulp en vermindering van
de gerechtskosten.

Wat de participatie van eenieder aan cultuur, sport en vrije tijd betreft, zijn de
belangrijkste vorderingen waarnaar in het Verslag wordt verwezen, te danken aan
de federale subsidie die aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW) wordt toegekend, teneinde de participatie en sociale en culturele ont-
plooiing van hun gebruikers aan te moedigen, alsook aan de beleidsinitiatieven van 

(6) Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprich-
ting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
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de Gemeenschappen op het vlak van subsidies aan lokale verenigingen, cultuur-
cheques, steun aan sportclubs teneinde sport voor iedereen aan te moedigen, maar
ook om de samenwerkingsverbanden tussen de cultuuroperatoren en de scholen te
versterken.

De maatregelen die werden aangehaald met het oog op de preventie van
uitsluitingsrisico’s door een grotere inzetbaarheid, hebben vooral ten doel, het aan-
tal personen die in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, te doen
toenemen door het onderwijs beter toegankelijk te maken. In de Franse Gemeen-
schap gaat het om de veralgemening van de psychomotoriek in het kleuteronderwijs,
een nieuwe regelgeving inzake de huiswerkscholen, een hervorming van het bijzon-
der onderwijs, alsmede maatregelen voor de integratie van gehandicapte kinderen
in het gewone onderwijs. Aan Vlaamse zijde werd het accent vooral gelegd op de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, door het organiseren van extra
opleidingen ter bestrijding van de knelpuntberoepen, het stimuleren van alle vor-
men van leren en werken, het creëren van stageplaatsen voor leerlingen en
leerkrachten, het organiseren van voortrajecten voor niet-schoolrijpe jongeren, het
promoten van het technisch en beroepsonderwijs,... Iedereen een betere toegang
verlenen tot de informatiesamenleving maakt eveneens deel uit van dit beleid voor
een grotere inzetbaarheid.

Op het vlak van de bestrijding van te zware schuldenlast vermeldt het Verslag een
wetsontwerp dat in de wet op de collectieve schuldenregeling een aantal wijzigin-
gen aanbrengt; een ander wetsontwerp heeft betrekking op de procedure van col-
lectieve schuldenregeling en voorziet de mogelijkheid voor de rechter om totale
kwijtschelding van de schuld toe te staan. Er wordt ook een aantal preventie-initi-
atieven vermeld, zoals de consumentenscholen in het Waalse Gewest.

Wat het bevorderen van het behoud van mensen in hun thuismilieu aangaat, spreekt
het Verslag van een nieuwe wet betreffende het fiscaal aantrekkelijk maken van de
opvang in het gezin van verwanten in opklimmende lijn of in een zijlinie van minstens
65 jaar oud; verder is er sprake van een verhoging van de inkomensgrenzen in het
stelsel van de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden, om verlies aan autonomie
te compenseren.

Op het vlak van de bevordering van de gezondheid van iedereen, beklemtoont het
Verslag dat de federale regering een globaal en coherent gezondheidsbeleid wil
voeren dat voor alle bevolkingsgroepen een grotere toegankelijkheid tot en een
betere kwaliteit van de gezondheidszorgen waarborgt. Hiertoe overlegt de regering
met alle betrokken actoren. De oprichting van een Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg, de uitbreiding van de “maximumfactuur”, de uitbreiding van de
terugbetaalde zorgkosten en de promotie van de eerstelijnszorg zijn de voornaamste
maatregelen die in dit beleid kaderen. Verschillende regionale initiatieven vullen
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deze aan; sommige richten zich op specifieke doelgroepen (allochtonen,
geesteszieken, daklozen, jonge kinderen). Ook preventieacties tegen kanker, tuber-
culose of andere ziekten krijgen aandacht.

In verband met alfabetisering kunnen we lezen dat de verschillende overheden zich
inzetten om het aanbod aan alfabetiseringsonderricht uit te breiden en op de kwets-
baarste groepen toe te spitsen.

Het Verslag maakt ook gewag van vorderingen op het gebied van de diversifiëring
van het aanbod inzake sociale dienstverlening en het bevorderen van de comple-
mentariteit tussen de verschillende bijstandsdiensten. Het gaat meer bepaald over
de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie, over een nieuwe wet
inzake de opvang van asielzoekers en over de steun van het Waalse Gewest aan de
“Relais Sociaux”. In verband met meer bepaald de (her)inschakeling van daklozen
meldt het Verslag een grotere coherentie op het niveau van de federale bevoegd-
heden en het feit dat de installatiepremie werd uitgebreid tot daklozen met een laag
inkomen die niet noodzakelijk op de betaalrol van het OCMW staan. Op regionaal
niveau betreffen de vermelde maatregelen in hoofdzaak een verbetering van de
huisvestingsomstandigheden en van het sociale herklasseringswerk hieromtrent.

Tot slot legt het Verslag ook de klemtoon op de mobilisering van alle actoren en
herinnert het aan het grote maatschappelijke debat dat ter gelegenheid van 10 jaar
Algemeen Verslag over de Armoede werd gehouden, alsook aan de Europese ont-
moeting van mensen die in armoede leven. De participatieve methodes die in het
Waalse Gewest werden ontwikkeld in het kader van het plan Permanente bewoning,
of nog, de plannen voor buurtpreventie worden eveneens vernoemd, net zoals de
implicatie van kwetsbare personen bij het opstellen van het Brussels rapport over
de staat van de armoede, de groep AGORA in de Franse Gemeenschap, ruimte voor
dialoog tussen de professionele jongerenhulpverleners en vertegenwoordigers van
partnerverenigingen van het Algemeen Verslag over de Armoede.

2.3. HERVORMING VAN DE PROCEDURES VOOR DE OPSTELLING EN OPVOLGING VAN
ACTIEPLANNEN
Het Verslag verwijst naar de twee werkgroepen die werden samengesteld om het
NAPIncl op administratief vlak uit te werken, op te volgen en te beoordelen en om
de stakeholders bij dit proces te betrekken:
� de werkgroep “acties”, die door de POD Maatschappelijke Integratie wordt

gecoördineerd en bestaat uit de verbindingspersonen van de administraties van de
Gemeenschappen en Gewesten en van de federale overheid, de sociale partners,
de koepelorganisaties van de verenigingen waar de armen het woord nemen, de
lokale besturen en het Steunpunt Armoedebestrijding;

� de werkgroep “indicatoren”, die door de FOD Sociale Zekerheid wordt gecoördi-
neerd en bestaat uit de verbindingspersonen inzake statistieken van de Gemeen-
schappen en de Gewesten en de Federale overheid, de sociale partners, de onder-
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zoeksinstellingen van de universiteiten, de koepelorganisaties van de verenigingen
waar de armen het woord nemen, de lokale besturen en het Steunpunt Armoede-
bestrijding.

Beide werkgroepen rapporteren aan de Interministeriële Conferentie Integratie in
de Samenleving.

Naar aanleiding van de discussies die tijdens het colloquium van 15 februari 2005
plaatsvonden, werd besloten om voor de groep “acties” een hernieuwde structuur
en opdracht uit te tekenen. Deze groep werd dan ook uitgebreid en legt zich voor-
taan meer toe op de thematische analyse en reflectie over de beleidsmaatregelen en
de resultaten van de opvolging van het NAPIncl. Concreet zal er 3 of 4 maal per jaar
een werkgroep “acties” worden georganiseerd. Bovendien zal om de twee jaar een
nationaal colloquium worden georganiseerd.

2.4. DE IN HET VERSLAG VOORGESTELDE GOEDE PRAKTIJKEN
Het Verslag maakt ook gewag van een aantal bijzonder vernieuwende realisaties, die
een originele benadering vormen van een of meer domeinen waarop een behoefte
aan sociale insluiting voelbaar is.

De goede praktijk die door de federale regering wordt voorgesteld, betreft de
sociale en culturele participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de
gebruikers van de dienstverlening van het OCMW. Deze participatie wordt sinds
2003 aangemoedigd door een federale subsidie die tal van mogelijkheden biedt
waardoor de OCMW’s hun actieveld kunnen uitbreiden. Uit een evaluatie blijkt dat
de maatregel de OCMW’s ertoe aanzet om in overleg met andere lokale actoren te
handelen, dat de maatregel een positieve impuls heeft voor het imago van zowel de
gebruikers als de maatschappelijk werkers en dat ze de gebruikers helpt om een
gevoel van eigenwaarde te hebben en om meer ondernemingszin aan de dag te
leggen, en dit ook op andere domeinen.

Voor Vlaanderen werd gekozen voor de opleiding tot ervaringsdeskundige in
armoede en sociale uitsluiting. Deze opleiding stelde armen in staat de nodige
inzichten, houdingen en vaardigheden te verwerven om in het kader van een te-
werkstelling een “brugfunctie” te kunnen vervullen tussen de leefwereld van de
armen enerzijds en organisaties die op een of andere wijze op het terrein rond
armoedebestrijding werken anderzijds.

Het Waalse Gewest van zijn kant heeft gekozen voor een meerjarenplan met
betrekking tot de permanente bewoning van toeristische verblijven. Dit “Plan PB”,
dat eind 2002 werd goedgekeurd, streeft de sociaaleconomische integratie na van
personen die permanent in een toeristische accommodatie verblijven. De eerste
fase, gebaseerd op samenwerkingsakkoorden tussen het Gewest en 28 gemeenten,
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beoogde de herinschakeling in een kwaliteitsvolle woning van bijna 2000 bewoners
van een camping of een andere accommodatie in een overstromingsgebied. De
tweede fase werd in januari 2006 gelanceerd en wil geval per geval de situatie
nagaan op accommodaties gelegen buiten een camping en buiten een overstro-
mingsgebied waar nagenoeg 6.000 permanente bewoners geregistreerd stonden.
Hierbij werd ernaar gestreefd om de oorspronkelijke bestemming van de zones op
hun actueel gebruik af te stemmen. De originaliteit en het belang van het Plan PB
liggen in de betrokkenheid van de gehele Waalse regering om een multisectoriaal en
geïntegreerd antwoord te kunnen bieden, alsook in de betrokkenheid van de
gemeenten in kwestie in het kader van een publiek/associatief partnerschap dat
steunt op dialoog en overleg.

De goede praktijk die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar voren werd
geschoven, betreft de hulp aan de ondersteuningscel “santé mentale-exclusion
sociale” (SMES – mentale gezondheid-sociale uitsluiting). De bedoeling is om te
komen tot een hechtere samenwerking tussen de sector van de maatschappelijke
dienstverlening en die van de geestelijke gezondheidszorg, zodat zij aan daklozen
antwoorden kunnen geven die op de complexe eigenheid van hun problematiek
zijn afgestemd. Om dit project te verwezenlijken werd een mobiel team samen-
gesteld, bestaande uit een psychiater, een psycholoog en een maatschappelijk
assistent.

De regering van de Franse Gemeenschap stelde haar Actieprogramma ter bevorde-
ring van gelijkheid van vrouwen en mannen, interculturaliteit en sociale insluiting
voor. De maatregelen die in het programma naar voren worden geschoven, willen
voornamelijk de sociale cohesie versterken en de strijd aanbinden tegen de
ongelijkheid en de discriminatie, die de effectieve uitoefening verhinderen van de
politieke, economische, sociale en culturele rechten van alle burgers, die door de
nationale en internationale wetten werden erkend. Dit Actieprogramma werd
opgesteld op basis van een stand van zaken en voorstellen die door de verschillende
Ministers werden uitgewerkt. Voor elk transversaal beleid stelt het actieprogramma
een definitie van de doelstellingen en een serie structurele acties voor die op korte
en middellange termijn moeten worden uitgevoerd. Elk Ministerie wordt belast met
de regelmatige opvolging en de uitvoering van het Actieprogramma binnen de ver-
schillende diensten, alsmede met het scheppen van een kader ter identificatie en
budgettaire valorisatie van de drie transversale luiken in het geheel van de bevoegd-
heden van de Franse Gemeenschap. Het Actieprogramma zal in de loop van de legis-
latuur op basis van de opvolging en een jaarlijkse, zowel technische als politieke
evaluatie worden uitgebreid. Deze evaluatie wordt georganiseerd door de Minister-
President, met de steun van de interkabinettengroep en het Ministerie van de Franse
Gemeenschap. Het gedetailleerde bestek voor de evaluatie omvat indicatoren voor
de implementatie, indicatoren inzake de incidentie ten opzichte van de doel-
groepen. Elke minister zal jaarlijks een gedetailleerd rapport opstellen over de ge-
voerde acties voor elk van zijn bevoegdheden en over hun effect op de gelijkheid
tussen vrouwen en mannen, de interculturaliteit en de sociale insluiting. Er wordt
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een commissie opgericht, bestaande uit externe experten voor elk van de drie the-
ma’s; zij zullen jaarlijks aangaande de evaluatie van het Actieprogramma advies uit-
brengen en aanbevelingen doen. De eerste evaluatie van het Actieprogramma zal in
de loop van het eerste semester van 2006 worden uitgevoerd.

2.5. HET HOOFDSTUK ACTUALISATIE, SYNTHESE VAN DE GEPLANDE INSPANNINGEN
TER BEVORDERING VAN DE SOCIALE INSLUITING IN 2005-2006
Het vijfde en tevens laatste hoofdstuk van het Verslag zet de grote lijnen uiteen van
de programma’s die de verschillende regeringsniveaus in de loop van de periode
2005-2006 willen ontwikkelen teneinde de sociale insluiting van kansarmen te
bevorderen. Het gaat niet alleen om nieuwe projecten, maar ook om nieuwe
ontwikkelingen van bestaande maatregelen. Omwille van de duidelijkheid en de
continuïteit spitst dit gemeenschappelijke programma zich toe op dezelfde doel-
stellingen als de hoger genoemde stand van zaken. Dat betekent ook dat de lijst niet
limitatief is, zeker niet. Er werd een selectie gemaakt van de meest complete pro-
gramma’s van de verschillende overheden en alleen die maatregelen werden weer-
houden die het relevantst zijn voor de doelstellingen die om hun nationale dimensie
werden gekozen, dat wil zeggen vanwege het feit dat ze in heel het land op de agen-
da staan. Uiteraard heeft dit Actieplan slechts betekenis als aanvulling op de vele
maatregelen en structurele beleidsinitiatieven die ook op andere vlakken door de
overheden werden ontwikkeld. We wijzen er tevens op dat elke in het Verslag
weerhouden actie het voorwerp uitmaakt van een gedetailleerde fiche, die op de
website www.mi-is.be kan worden geraadpleegd. Binnenkort kunnen deze fiches
op de website worden geüpdatet door de besturen die de implementatie van de
maatregel in kwestie voor hun rekening nemen. Daardoor wordt de opvolging van
het Actieplan vergemakkelijkt en kan op om het even welk ogenblik het overzicht
van de vorderingen worden geraadpleegd.

2.5.1. Bevordering van de deelname aan het arbeidsproces
Een van de hoofdlijnen die op dit vlak zullen worden uitgewerkt is jobcreatie in de
sociale economie, op basis meer bepaald van het nieuwe samenwerkingsakkoord
dat voor de periode 2005-2008 werd afgesloten. In Vlaanderen zal de sociale
economie voornamelijk worden ontwikkeld aan de hand van drie instrumenten:
invoegbedrijven/-afdelingen, sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten.
De Waalse regering steunt de sociale economie op diverse manieren: invoegbedrijven,
toegang tot microkrediet voor projectuitvoerders, sensibilisering van bedrijven over
hun sociale verantwoordelijkheid, stimuleren van de bescherming voor opstartende
bedrijven en activiteitencoöperatieven zodat werkzoekenden de kans krijgen om
hun activiteiten uit te bouwen, met een beperking van de risico’s en het bevorderen
van de adviesbureaus op het vlak van sociale economie.
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Aangepaste en geïntegreerde inschakelingsparcours vormen de tweede hoofdlijn
voor de bevordering van werk, hetzij in het kader van het nieuwe werkloosheids-
stelsel, hetzij door een grotere steun aan de OCMW’s die met de werkgelegenheids-
agentschappen samenwerken. Ook op regionaal vlak werden geïntegreerde instru-
menten gepland.

Een ander programmapunt is de verzoening van werk en gezin, door een kwanti-
tatieve en kwalitatieve uitbreiding van het opvangaanbod voor kinderen, door de fis-
cale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang of door een verbetering van
de verlofstelsels voor familiale omstandigheden.

2.5.2. Vergemakkelijken van toegang tot huisvesting
Vier prioritaire actievelden werden weerhouden. Ten eerste is er het grotere aantal
huurwoningen door een uitbreiding van de middelen die in het kader van het groot-
stedenbeleid door de federale overheid worden toegekend, door de bouw en de
vernieuwing van de sociale woningen of nog, door de strijd tegen de huisjes-
melkers. Het tweede actieveld betreft de goedkeuring van indicatieve huurschalen
in het kader van pilootprojecten in uitvoering van het Actieplan huisvesting. De
ontwikkeling van de sociale verhuurkantoren is het derde actieveld dat werd weer-
houden. Het vierde betreft de modernisering van het systeem van verhuis- en huur-
toelagen, in ieder geval in Vlaanderen.

2.5.3. Versterking van de toegankelijkheid en effectiviteit van de rechten
Wat de toegankelijkheid van het recht betreft, zal het Waalse Gewest er meer
bepaald over waken dat justitiabelen in elk arrondissement in een bureau voor
juridische bijstand terechtkunnen. De Regering van de Franse Gemeenschap heeft
het hierboven in de goede praktijken voorgestelde actieprogramma goedgekeurd.
Om het recht op huisvesting voor de kwetsbaarste personen nog meer kracht bij te
zetten, kondigt Vlaanderen aan dat de huurdersbonden meer steun zullen krijgen en
dat herhuisvestingsinstrumenten zullen worden ontwikkeld om de bewoners van
onbewoonbare woningen opnieuw te huisvesten. In het Waalse Gewest wordt de
strijd tegen de huisjesmelkers nog opgevoerd.

2.5.4. Verhogen van de participatie van iedereen aan cultuur, sport en vrijetijdsbesteding
Vlaanderen streeft een structurele oplossing na (bijvoorbeeld participatiefondsen)
voor de ondersteuning van de cultuurparticipatie van mensen die in armoede leven.
Voor de periode 2005-2009 wil Vlaanderen bovendien ook haar beleid voor toegang
tot vakantiemogelijkheden verder uitwerken. De Franse Gemeenschap zal haar
beleid verder zetten waarbij sport wordt benadrukt als een belangrijke factor bij de
integratie en gelijkheid. Om de sociale cohesie te versterken voorziet men kwali-
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tatieve begeleiding bij de sportinfrastructuur in achtergestelde buurten. De synergie
tussen het sport- en het jeugdbeleid zal worden versterkt. Verder zal de Franse
Gemeenschap creatieve expressievormen bij jongeren ondersteunen.

2.5.5. Voorkoming van uitsluitingsrisico’s door de versterking van de inzetbaarheid
De twee hoofdlijnen die in dit verband tijdens de periode 2005-2006 zullen worden
ontwikkeld, zijn, enerzijds, de verhoging van het aantal mensen met een diploma
secundair onderwijs door een grotere toegankelijkheid van het onderwijs en,
anderzijds, een betere toegankelijkheid tot de informatiesamenleving voor iedereen.
In verband met de eerste hoofdlijn kunnen we de wil van de Franse Gemeenschap
vermelden om een systeem te ontwikkelen waardoor onmiddellijk kan worden inge-
grepen zodra een leerling dreigt af te haken. Universiteitsstudenten, waaronder een
aantal met een migratieachtergrond, nemen plaats in de klassen van de tweede en
derde graad van het secundair onderwijs. Voor de tweede hoofdlijn zal de federale
regering de Gemeenschappen ertoe aanzetten om het I-lineproject houdende breed-
bandtoegang tot het internet van scholen, ziekenhuizen en bibliotheken te veral-
gemenen. Er zal eveneens een plan worden uitgevoerd om de digitale kloof te over-
bruggen. Op Waals niveau bestaat er tevens een Actieplan inzake Informatie- en
Communicatietechnologieën. Met dit plan streeft men ernaar om jaarlijks 20.000
laaggeschoolde werkzoekenden te bereiken. Het Waalse Agentschap voor Tele-
communicatie stelde een cd-rom samen om het grote publiek te begeleiden bij zijn
eerste stappen in de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

2.5.6. Strijd tegen te zware schuldenlast
Het ontwerp dat, in bepaalde gevallen van schuldoverlast, de mogelijkheid biedt om
alle schulden te schrappen, wordt bij het Federale parlement aanhangig gemaakt.
Om de mogelijkheden van de erkende schuldbemiddelingsdiensten te optimali-
seren, wordt er in Vlaanderen een denktank opgestart voor een verdere aanpak. In
het Waalse Gewest worden de consumentenscholen voortgezet en zal er een sys-
teem van begeleid sociaal consumptiekrediet worden uitgewerkt om personen in
moeilijke situaties te helpen.

2.5.7. Bevorderen van het behoud van mensen in hun thuismilieu
Op federaal niveau wordt gestimuleerd dat gerechtigden op de Inkomensgarantie
voor Ouderen door hun kinderen worden opgevangen, door een grotere cumulatie
van de inkomens van beide groepen toe te staan. Het Waalse gewest zal het aanbod
aan thuishulp voor gezinnen en bejaarden in bepaalde achtergestelde gebieden uit-
breiden. Vlaanderen heeft voor de periode 2005-2009 een gediversifieerd plan uit-
gewerkt voor investering in preventieve gezinsondersteuning, zodat de draagkracht
van de ouders in het opnemen van hun verantwoordelijkheid verhoogt (subsidiëring
van Inloopteams die groepsbijeenkomsten voor kansarme (aanstaande) ouders
organiseren, vernieuwingen inzake preventieve ambulante opvoedingshulp, inte-
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gratie van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting in de preven-
tieve gezinsondersteuning,...). Verder breidt Vlaanderen in de Bijzondere Jeugdzorg
het luik preventie verder uit door het invoeren van structurele samenwerking
tussen jeugdwerk en welzijnswerk en door een actieve betrokkenheid van jongeren
en ouders in het hulpverleningsproces, o.a. door de inzet van ervaringsdeskundigen
in de armoede en sociale uitsluiting. Ook in Vlaanderen wordt een maximumfactuur
ingevoerd in de zorg voor niet-medische kosten, wordt het vervoer naar dagcentra
betaalbaar gemaakt en komt er een betere woonbegeleiding voor huurders van
sociale woningen die uit hun woning dreigen te worden gezet.

2.5.8. Bevorderen van de gezondheid voor iedereen
Op federaal niveau zal de Regering het financieringsprobleem van de ziekenhuizen
aanpakken. Tandheelkundige verzorging voor kinderen wordt toegankelijker
gemaakt. In samenwerking met de Gemeenschappen wordt een “Nationaal Gezond-
heids- en voedingsplan” gelanceerd. Ook worden er maatregelen voorzien tegen
alcohol- en tabaksmisbruik, in het bijzonder ten aanzien van jongeren. Vlaanderen
drijft in de periode 2005-2009 zijn inspanningen op het vlak van een gecoördi-
neerde preventieve gezondheidszorg op: opsporen van borstkanker, informatiecam-
pagne over depressie en zelfmoord in samenwerking met de organisaties waar de
armen het woord nemen, enz. In Brussel zal een gecoördineerde actie worden
opgezet opdat mensen zonder wettig verblijf effectieve toegang krijgen tot een
kwalitatieve gezondheidszorg, waarbij zij deskundig worden opgevangen en wor-
den georiënteerd binnen de bestaande regelgeving en door een systematische evalu-
atie van de toepassing ervan. In de Franse Gemeenschap zullen er voor 2005-2006
zes prioritaire thema’s worden afgebakend en in operationele communautaire pro-
gramma’s (OCP) worden georganiseerd: preventie van hart- en vaatziekten, preven-
tie van kanker, preventie van aids en soa’s, preventie van tuberculose, vaccinatie en
preventie van ongevallen thuis. Ook het thema verslaving krijgt voorrang en de Franse
Gemeenschap stelt samen met het Waalse Gewest een kadaster in dit verband op.

2.5.9. Alfabetisering
De Vlaamse regering wil met een departementoverschrijdende benadering acties
ondernemen om te komen tot een grotere alfabetisering en rekenvaardigheid: sys-
tematische screening van de geletterdheid van werkzoekenden, uitbreiding van het
taal-, wiskunde- en informatica-aanbod in de bestaande onderwijs- en opleidingstra-
jecten en sensibilisering van de doelgroepen. Ook werd tussen het Waalse Gewest,
de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie een samenwerkings-
akkoord afgesloten met betrekking tot de alfabetisering van volwassenen.
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2.5.10.Diversifiëren van het aanbod inzake sociale dienstverlening en bevorderen van
de complementariteit van de diensten
Het laagdrempelige eerstelijnshulpaanbod voor volwassenen zal in Vlaanderen en
Brussel bereikbaarder worden en evenwichtiger worden gespreid. In Vlaanderen
komt er een strategisch plan voor hulp aan gedetineerden. Het Waalse Gewest zal
initiatieven nemen om de synergie tussen de verschillende publieke en private
sociale diensten en de sociale diensten van de sociale huisvestingsmaatschappijen in
de hand te werken; verder zal het Waalse Regionaal Actieplan Intrafamiliaal Geweld
in voege treden. Het Waalse Gewest sloot overigens met het Bemiddelingscentrum
voor Woonwagenbewoners een akkoord af om samen met de lokale besturen voor
hen aangepaste voorzieningen uit te werken. Bovendien zal het Waalse gewest nor-
men bepalen voor het subsidiëren van kwalitatieve gemeenschappelijke woningen
voor kwetsbare bewoners, in het bijzonder alleenstaanden. De eerste projecten
worden in 2007 uitgevoerd. Het Gewest zet de ontwikkeling van de stedelijke en
intergemeentelijke “relais sociaux” voort om zo een netwerk van private en open-
bare diensten uit te bouwen die betrokken zijn bij de hulp aan in grote armoede le-
vende mensen. In Brussel wordt de eerstelijnshulp geoptimaliseerd door een
omschakeling van de wettelijke basis van de centra voor welzijnszorg. De Centra
voor Globale Sociale Actie krijgen meer middelen, zodat ze beter kunnen ingrijpen
inzake de specifieke problemen waarmee ze worden geconfronteerd: ontwikkeling
van buurtdiensten, samenleven van prostitutie en bewoners in bepaalde wijken,
opvang van genocideslachtoffers, strijd tegen homofobie, alfabetisering,... 

2.5.11.(Re-)integratie van daklozen
De federale overheid zal bijkomende middelen uittrekken voor de huisvesting van
daklozen; in Brussel wordt een steunpunt opgericht dat zich op het kruispunt
tussen de geestelijke gezondheidszorg en de sociale dienstverlening situeert en aan
daklozen met psychische problemen aangepaste en integrale hulp kan bieden.

2.5.12.Mobilisatie van alle actoren
Met het decreet Lokaal Sociaal Beleid stimuleert de Vlaamse overheid een geïnte-
greerde lokale aanpak om de sociale grondrechten toegankelijk te maken. In de sec-
tor van het jeugdwerk werd ook de participatie van jongeren en ouders gepland. In
Brussel werd een steunpunt opgericht om de uitvoering van het decreet op sociale
cohesie te evalueren, in samenwerking met de lokale besturen en de NGO’s. De
bewoners van sociale woningen in Brussel zullen trouwens worden uitgenodigd om
zich kandidaat te stellen en te stemmen voor de vernieuwing van de bewoners-
raden. Ook het Waalse Gewest moedigt participatie aan, meer bepaald in het kader
van het Plan PB en het NAPIncl zelf.
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3. CONCLUSIES

Het Verslag over de implementatie van het NAPIncl2003-2005 en de perspectieven
voor 2005-2006 is, samen met de eerste twee NAP’s Sociale insluiting, een van de
weinige documenten die een geïntegreerd overzicht geven van het beleid dat op
alle fronten en door alle overheidsniveaus wordt gevoerd in de strijd tegen armoede
in België. In dat opzicht vormt het ontegenzeglijk een essentieel referentie-instru-
ment voor eenieder die kennis wenst te nemen van dit beleid zonder de ene
administratie na de andere te hoeven afschuimen. Uiteraard heeft elk gewest zijn
eigenaardigheden, maar toch getuigt het Verslag van de gemeenschappelijke wil van
onze overheden om de ongelijkheid te bestrijden en iedereen de beste kansen te
geven voor de toekomst. Maar goede wil alleen volstaat niet. Om een dergelijke
doelstelling te bereiken is een intensieve mobilisering van alle betrokken partijen
noodzakelijk.

Een eerste vergadering van de hervormde Werkgroep “acties” vond plaats in novem-
ber 2005, rond het thema huisvesting. Uit de vruchtbare uitwisselingen is gebleken
dat de actieve participatie van alle facties van de burgermaatschappij, inclusief de
meest kansarme burgers, het politieke debat aanzienlijk verrijkt. De ideeën die uit
deze ontmoeting zijn ontsproten, zullen ongetwijfeld een nuttige voedingsbodem
zijn voor de voorstellen die de besturen aan hun overheden zullen voorleggen met
het oog op het volgende Nationaal Actieplan. Dat plan, dat is voorzien voor de herfst
van 2006, wordt in werkelijkheid geïntegreerd in een “strategisch rapport” dat niet
alleen aan sociale insluiting is gewijd, maar ook aan pensioenen en gezondheid.
Hierin zijn de maatregelen opgenomen die op deze vlakken voor de periode 2006-
2008 zijn voorzien.

Laten we hopen dat de Europese Commissie deze aanpak zal blijven ondersteunen,
een aanpak die oorspronkelijk werd ervaren als een bijkomende werklast voor de
betrokken actoren, maar nu door diezelfde actoren wordt gezien als een manier om
wederzijds hun praktijken te versterken in een gemeenschappelijke inspanning
gericht op de uitroeiing van de armoede.

(Vertaling)
__________
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ABSTRACTS

“Vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid: waarom,
voor wie en hoe?”
door Bart Cockx, Henri Sneessens en Bruno Van der Linden

In België werden talrijke en uiteenlopende (para)fiscale maatregelen genomen
(zowel wat de doelgroepen betreft waarop ze zich richten, als wat hun al of niet tij-
delijke karakter aangaat) om de arbeidskosten te drukken en het zoeken naar werk
te stimuleren. Vanuit micro-economisch oogpunt gaan de auteurs na welke gevol-
gen deze verminderingen hebben gehad op de inschakeling van de werkzoekende
op de arbeidsmarkt (overgang van werkloosheid naar tewerkstelling, duur van de
tewerkstelling). Dankzij de tijdelijke verminderingen van de werkgeversbijdragen
gaat het traject van langdurig werkloze jongeren zonder beroepservaring er duide-
lijk op vooruit. Voor diezelfde doelgroep zijn de structurele vormen voor verminde-
ring van de persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen een krachtig mid-
del om het risico op verlies van werk en op terugkeer naar de werkloosheid te
beperken. Vanuit macro-economische invalshoek evalueren de onderzoekers welk
effect de structurele verminderingen van de werkgeversbijdragen hebben op de
technologische keuzes en procedures voor jobcreatie, rekening houdende met de
loononderhandelingen, de heterogeniteit van de kwalificaties op de Belgische
arbeidsmarkt, de technologische ontwikkelingen en het bestaan van andere arbeids-
marktbeleidsmaatregelen (werkloosheidsverzekering, activeringsmaatregelen). De
resultaten bevestigen dat het, vanuit het standpunt van de tewerkstelling en het wel-
zijn, belangrijk is om de laaggeschoolde werknemers tot doelgroep te bestemmen.
De fenomenen van verdringing matigen de heilzame gevolgen van dit beleid. Verder
is het belangrijk om tegelijk na te denken over de verlagingen van de sociale bijdra-
gen én de werking van de instellingen die de arbeidsmarkt regelen.

“Reduction of employers’ social security contributions: why, for whom and
how?”
by Bart Cockx, Henri Sneessens and Bruno Van der Linden

In Belgium, there are numerous and various (para)fiscal measures to reduce the cost
of employment and to stimulate employment (both in terms of target selection and
of their temporary or permanent nature). From a microeconomic point of view, the
authors look into the consequences of these measures on the integration of a job-
seeker (going from unemployed to employed, duration of unemployment). The tem-
porary reduction of employers’ social security contributions substantially improves
the trajectory of young long-term unemployed job-seekers without any professional
experience. In the case of this same target group, the structural forms of reducing
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personal and employers’ social security contributions are a powerful tool to reduce
the risk of losing one’s job and becoming unemployed again. From a macroeconomic
point of view, the researchers evaluate the effect of the structural reduction of
employers’ social security contributions on technological choices and the process
of creating jobs, while taking into account wage negotiations, the heterogeneous
character of qualifications on the Belgian job market, technological choices and the
existence of other job market policies (unemployment insurance, active policies).
The results confirm the importance, from the point of view of employment and
well-being, of defining underqualified workers as a target group. The phenomenon
of disqualification affects the positive impact of this policy negatively. It is also
important to conceive these reductions and the job market institutions jointly.

*
*     *

“De impact op de begroting van de aanwerving van werkzoekenden in een
inschakelingsbedrijf”
door Olivier Grégoire en Alexis Platteau

De doelstelling van de door het Waalse Gewest erkende inschakelingsbedrijven be-
staat erin, banen te creëren met het oog op de sociale en professionele herinschake-
ling van personen die uit de traditionele arbeidscircuits zijn uitgesloten. Om die taak
te vervullen, ontvangen ze subsidies voor elke zeer moeilijk te plaatsen werkzoeken-
de (DEPP). Dit artikel wil de berekening van de impact voorstellen die de aanwer-
ving van DEPP’s in een door het Waalse Gewest erkend inschakelingsbedrijf heeft
op de begroting van de overheidsfinanciën. De netto impact op de begroting is het
verschil, voor de overheid (Federale Staat en Waals Gewest), tussen de uitgaven en
de inkomsten die verband houden met twee verschillende situaties. Het gaat met
andere woorden om de vergelijking vanuit begrotingsstandpunt van de gevolgen
van een situatie waarin een persoon DEPP is, en een situatie waarin deze persoon
voor een inschakelingsbedrijf (IB) werkt. Uit onze resultaten, die in eerste instantie
worden voorgesteld zonder met het deadweighteffect rekening te houden, blijkt dat
de opbrengsten voor de overheid van de aanwerving van werkzoekenden in een
inschakelingsbedrijf aanzienlijk zijn. Als we het deadweighteffect – 30% volgens
onze berekeningen – in aanmerking nemen, kunnen we deze resultaten verfijnen en
dan blijkt dat deze resultaten voor dit inschakelingsinstrument nog steeds zeer guns-
tig zijn. Deze positieve resultaten voor de overheidsfinanciën mogen evenwel het
feit niet verbergen dat de Federale Staat, door de niet-betaling van de werkloosheids-
uitkeringen, het bestaansminimum, enz. en door de bijkomende opbrengsten in 
termen van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, ruimschoots voordeel haalt
uit de tewerkstelling van DEPP’s in een inschakelingsbedrijf. Het Waalse Gewest
draagt evenwel in grote mate bij, aangezien het elke in een inschakelingsbedrijf wer-
kende DEPP subsidieert.
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“The budgetary impact of hiring jobseekers in social integration companies”
by Olivier Grégoire and Alexis Platteau

The objective of social integration companies that are certified by the Walloon
Region is to create jobs that are aimed at reintegrating those individuals who are
excluded from the traditional work circuits at social and professional level. In order
to fulfil this mission, these companies are subsidised for every particularly hard-to-
place job-seeker (known as a DEPP in French – abbreviation of a demandeur d’em-
ploi particulièrement difficile à placer). The objective of this article is to present the
calculation of the budgetary impact on public finances of hiring DEPPs in social
integration companies that have been certified by the Walloon Region. The net bud-
getary impact is the difference between spending and income linked to two differ-
ent situations for the public authorities (the Federal Government and the Walloon
Region). The effects of a situation in which a person is particularly hard to place
thus have to be compared with those of the situation in which a person works for a
social integration company (SIC). The results, presented initially without taking into
account the effect of dry loss, show that the government benefits hugely from social
integration companies hiring jobseekers. When the effect of dry loss – 30% according
to our calculations – is taken into account, the results can be fine-tuned and it
appears that the results would still be extremely favourable for this type of insertion
mechanism. These positive results for the public finances should not conceal the
fact that the Federal Government largely benefits from the fact that these DEPPs are
put to work in social integration companies: through the non-payment of unemploy-
ment benefits, the social integration income etc. and the supplementary benefits in
terms of social security contributions and taxes. On the other hand, the Walloon
Region is a big contributor as it subsidises every DEPP working in a social integra-
tion company.

*
*     *

“Geprikkeld tot werken. Een eerste inventarisatie van de stand van zaken rond
de nieuwe bijstandswet in Nederland”
door Andrea Kraan, Elleke Davidse, Jorien Soethout en Bob van Waveren

Op 1 januari 2004 werd de Wet werk en bijstand (WWB) in Nederland ingevoerd.
Deze wet is mede ingegeven vanuit de gedachte dat de bijstand meer toegespitst
moet worden op degenen die echt hiervan afhankelijk zijn. Zo kan het draagvlak
voor en de betaalbaarheid hiervan in stand worden gehouden. Het doel van de wet
is onder meer om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom naar werk
te bevorderen bij behoud van de inkomenswaarborgfunctie. Om dit doel te berei-
ken hebben de gemeenten als uitvoerders van de wet meer beleidsvrijheid en finan-
ciële verantwoordelijkheid gekregen.
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In dit artikel wordt het nieuwe systeem gepresenteerd en worden de eerste evaluatie-
resultaten beschreven. Dat gebeurt op basis van een kwalitatief onderzoek onder
gemeenten, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In aanvulling hierop bieden cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek een eerste indruk over de volume-, instroom-
en uitstroomontwikkelingen sinds de WWB.
Op hoofdlijnen zijn de resultaten van de eerste evaluatie positief, maar er zijn zeker
ook onderdelen voor verbetering vatbaar.

“Stimulated to work. A first inventory of the state of affairs with regard to the
new Act on Social Assistance in the Netherlands”
by Andrea Kraan, Elleke Davidse, Jorien Soethout and Bob van Waveren

On 1 January 2004, the Reformed Social Assistance Act (Wet werk en bijstand –
WWB) was adopted in the Netherlands. This Act is partly inspired on the idea that
social assistance should focus more on those who really depend on it. This way, its
basis and its affordability can be maintained. The objective of the Act is to reduce
the influx of people depending on social assistance and stimulate the efflux towards
employment, while maintaining the income guarantee function. To reach this objec-
tive, the municipalities, who implement the law, have been given more authority
and financial responsibility.
This article presents the new system and describes the first evaluation results. This
is done on the basis of a qualitative study among municipalities done by Regioplan
Policy Research on behalf of the Ministry of Social Affairs and Employment. In addi-
tion, the figures of the Central Bureau for Statistics give a first impression of the vol-
ume, influx and efflux developments since the Reformed Social Assistance Act.
For the main points, the results of the first evaluation are positive, but some points
can definitively be improved.

*
*     *

“De impact van maatschappelijke keuzen op de armoededynamiek”
door Rembert De Blander en Ides Nicaise

In dit artikel bestuderen de auteurs aan de hand van de Panel Studie van Belgische
Huishoudens de dynamiek van maatschappelijke integratie en uitsluiting in België.
Ze schatten een dynamisch (Markov) model dat allerlei sociale, economische en
demografische kenmerken van individuen relateert aan hun kwetsbaarheid en mobi-
liteit in en uit armoede.
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Vervolgens bestuderen ze de impact van drie opeenvolgende paradigma’s van de
welvaartsstaat, die ingrijpen op deze armoededynamiek. De ‘verzekeringsstaat’ of
‘verzorgingsstaat’ stelt de sociale zekerheid als belangrijkste instrument voorop; de
‘actieve welvaartsstaat’ schrijft een centrale plaats toe aan arbeid als sleutel tot socia-
le integratie; de ‘kennismaatschappij’ vertaalt sociale integratie dan weer in termen
van onderwijs en levenslang leren. Voorbeelden van elke benadering worden gesi-
muleerd op hun databank.
Deze microsimulaties laten hen toe de volgende conclusies te trekken:
Een meer sluitende minimumbescherming dicht uiteraard de armoedekloof, maar
verhoogt op termijn het aantal armen, vanwege het armoedevaleffect dat in de bijstand
ingebakken zit. Het is bijgevolg raadzaam om deze aanpak te combineren met
andere maatregelen om de uitstroom uit de bijstand te verhogen.
Activering heeft zeer gunstige netto-effecten op korte termijn, maar na 5 jaar vallen
deze terug tot hoogstens 1/4 van hun oorspronkelijke niveau.
Het verhogen van de minimumkwalificaties levert de meest duurzame effecten op.
Vooral wanneer deze strategie zou geconcentreerd worden op individuen die in
armoede leven, zal de impact substantieel en duurzaam zijn.
Ten slotte reiken ze informatie aan over de mogelijke sociale kosten en baten die de
beschouwde ‘maatschappelijke keuzen’ met zich meebrengen.

“The impact of social choices on poverty dynamics”
by Rembert De Blander and Ides Nicaise

In this article the authors study the dynamics of social integration and exclusion in
Belgium on the basis of the Panel Study of Belgian Households. They calculate a
dynamic (Markov) model that relates all types of social, economic and demographic
characteristics of individuals to their fragility and mobility into and out of poverty.
They then study the impact of three successive paradigms of the welfare state,
which influence this poverty dynamic. The ‘insurance state’ or ‘welfare state’ priori-
tises social security as its most important instrument; the ‘active welfare state’
focuses on labour as the key to social integration while the ‘knowledge society’
translates social integration in terms of education and life-long learning. Examples of
each approach are simulated in the authors’ database.
These micro-simulations enable them to draw the following conclusions:
A more balanced minimum protection will effectively help to close the poverty gap,
but in the long term it will also increase the number of poor people, because of the
poverty trap, which is inherent to social assistance. It is thus recommended to com-
bine this approach with other measures in order to increase the outflow of people
out of social assistance.
Activation has extremely favourable net effects in the short term, but after 5 years
these are reduced to 1/4 of their original level at the most.
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Increasing the minimum qualifications results in the most sustainable effects. Espe-
cially when this strategy is concentrated on individuals that live in poverty, the
impact will be substantial and durable.
Finally they also provide information about the possible social costs and benefits
resulting from the contemplated ‘social choices’.

*
*     *

“Het “Verslag over de implementatie van het Nationaal Actieplan Sociale Inslui-
ting 2003-2005 en de perspectieven voor 2005-2006”: inhoud en belang”
door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke integratie, Armoedebe-
strijding en Sociale Economie

Dit artikel is een voorstelling van het “Verslag over de implementatie van het Natio-
naal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005 en de perspectieven voor 2005-2006”,
het derde Belgische NAPIncl. Na een beschrijving van de sociaaleconomische con-
text waarvan het deel uitmaakt, geeft het Verslag een globale beoordeling van de
doelstellingen die in het NAPIncl 2003-2005 naar voren werden geschoven en die
rond vier grote thema’s waren opgebouwd: (1) bevordering van de deelname aan
het arbeidsproces en van de toegang voor iedereen tot alle hulpmiddelen, rechten,
goederen en diensten, (2) voorkoming van uitsluitingsrisico’s, (3) tegemoetkoming
aan de behoeften van de kwetsbaarste personen en (4) mobilisering van alle acto-
ren. Het artikel vat kort deze balans samen en geeft een overzicht van de vorderin-
gen die op alle niveaus werden gemaakt inzake deelname aan het arbeidsproces,
toegankelijkheid van de huisvesting of de rechten, participatie aan cultuur en sport,
voorkoming van uitsluitingsrisico’s, door de uitbreiding van de inzetbaarheid, strijd
tegen te zware schuldenlast, bevordering van de gezondheid, alfabetisering, maat-
schappelijke dienstverlening en tot slot mobilisering van de actoren, meer bepaald
in het eigenlijke kader van de actieplannen sociale insluiting. Daarna volgt een voor-
stelling van de goede praktijken die de overheid in het Verslag voor het voetlicht wil
brengen en een samenvatting van de acties die voor de periode 2005-2006 gepland
zijn, voorgesteld volgens dezelfde structuur als de balans van 2003-2005. Het artikel
eindigt met een korte beoordeling van de meerwaarde van de actieplannen sociale
insluiting en geeft enkele suggesties om ze doeltreffender te maken.
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ABSTRACTS

“The “Report on the implementation of the National Action Plan on Social Inclu-
sion 2003-2005 and its perspectives for 2005-2006”: content and importance”
by the Federal Public Planning Service Social Integration, Combatting Poverty and
Social Economy

This article presents the “Report on the Implementation of the National Action Plan
on Social Inclusion 2003-2005 and its perspectives for 2005-2006”, which serves as
the third Belgian National Action Plan on Social Inclusion. After a description of the
socio-economic context in which this document must be seen, the Report provides
a global evaluation of the objectives put forward in the NAP Inclusion 2003-2005.
This focused on 4 major themes: (1) participation in the work process and access to
all aid measures, rights, goods and services for all, (2) prevention of the exclusion
risks, (3) meeting the needs of the most vulnerable and (4) mobilisation of all parties
involved. The article briefly summarises the evaluation, which provides an overview
of the progress made at all levels regarding participation in the work process, access
to housing or justice, cultural and sports participation, prevention of the exclusion
risks by enhancing employability, the fight against excess debt, health promotion,
literacy, social aid and finally the mobilisation of all parties involved, especially in
the context of the inclusion action plans. This is followed by a presentation of good
practices, which the government wanted to highlight in this Report. Then an
overview is given of the actions planned for the period 2005-2006, structured in the
same way as the evaluation for 2003-2005. The article concludes with a short evalua-
tion of the added value of these inclusion action plans and suggests a number of
approaches to increase the efficacy of these plans.

__________
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