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1. INLEIDING

Stelsels van sociale zekerheid genereren herverdelingen van inkomens tussen regio-
nale entiteiten. De systemen van interpersoonlijke herverdeling geven aanleiding tot
geldstromen tussen de verschillende deelgebieden van een land in de mate dat i)
sociale risico’s ongelijk verdeeld zijn over de regio’s en/of ii) de capaciteit om bij te
dragen aan de stelsels van sociale zekerheid regionaal verschilt en/of iii) er verschil-
len zijn in de uitvoeringswijze van de stelsels van de sociale zekerheid en/of in de
inhoud van het flankerende beleid (bv. arbeidsbemiddeling, onderwijs, etc.).

In België wordt daarbij doorgaans gekeken naar de transferten tussen de politiek rele-
vante deelentiteiten, Vlaanderen en Wallonië. In dit artikel schetsen we de geografi-
sche structuur van de interpersoonlijke transfers door de verdeling van socialezeker-
heidsbijdragen en -uitkeringen op gemeentelijk niveau in kaart te brengen.

2. GEMEENTELIJKE SPREIDING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (1)

De gemeentelijke spreiding van sociale risico’s toont een patroon van clusters die
soms, maar meestal niet samenvallen met de afbakening van de deelentiteiten van
het land. De territoriale spreiding van het gebruik van sociale zekerheid zoals geme-
ten op het niveau van de gemeenten, vertoont een veel gevarieerder beeld dan wat
uit interregionale stromen zou kunnen worden vermoed. Onderstaande kaarten
geven deze ruimtelijke spreiding aan bijdrage en uitkering weer. Om de gemeentelij-
ke spreiding van socialezekerheidsbijdragen en -uitkeringen in kaart te brengen
gebruiken we data uit de Datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming
(2004). De Datawarehouse bevat de gegevens van alle personen die gekend zijn bij

(1) We wensen Sarah Carpentier en de anonieme referent te bedanken voor hun uitgebreide feed-
back op eerdere versies van deze paper.
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een of meerdere van de deelnemende socialezekerheidsinstellingen, aangevuld met
die van de gezinsleden van deze personen op 1 januari van het daaropvolgende jaar.
Voor 2004 is 97,9% van de Belgische bevolking gekend bij de Datawarehouse (2).

Om op gemeentelijk niveau een beeld te krijgen van de geografische clustering van
bijdrage- of uitkeringsconcentraties, hanteren we voor elke gemeente België als refe-
rentie. We gebruiken dus een standaardisatie waarbij enkel het verschil tussen de
gemeentelijke concentratie en het Belgische gemiddelde wordt weergegeven. Dit
heeft als gevolg dat de gemeentelijke waarden onderling niet vergelijkbaar zijn,
maar steeds moeten worden afgezet t.a.v. de referentiecategorie België (3).

2.1. VLAAMS EN RANDSTEDELIJK, DE DRAAGKRACHT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
Het Belgische systeem van sociale zekerheid wordt gefinancierd door een combina-
tie van individuele socialezekerheidsbijdragen, socialezekerheidsbijdragen en alter-
natieve financiering. Om deze gedifferentieerde samenstelling van de gemeentelijke
bijdragecapaciteit naar rato van het bevolkingsaantal zo goed mogelijk te benaderen,
gebruiken we het gecumuleerde resultaat van de welvaartsindex (4). Deze index
geeft ons een indicatie van de capaciteit zowel aan individuele, collectieve als alter-
natieve bijdragen (5).

Figuur 1 toont duidelijk de ongelijke spreiding van het gemiddelde gemeentelijk
inkomen. Het gemiddelde jaarinkomen in 2004 (aanslagjaar 2005) bedraagt in België
13.222 EUR (een welvaartsindex van 100). Een inwoner van het Vlaams Gewest ver-
dient met een gemiddeld inkomen van 14.026 EUR (een welvaartsindex van 106)
beduidend meer dan een inwoner van het Waals Gewest (12.357 EUR en een wel-
vaartsindex van 93,45) of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11.309 EUR en een
welvaartsindex van 85,53).

Meer in detail tonen deze gewestelijke verschillen vooral het hogere gemiddelde inko-
men in de zogenaamde suburbane gemeenten. Voor de steden Gent, Antwerpen,
Brussel en Leuven strekt dit hogere gemiddelde inkomen van de randgemeentes zich

(2) Het bevolkingspercentage dat niet in de Datawarehouse werd opgenomen, bestaat voornamelijk
uit loontrekkenden die werken bij een werkgever die niet bijdrageplichtig is ten aanzien van de RSZ
of RSZPPO (o.a. seizoen- en grensarbeiders) en categorieën van niet-werkenden (zoals o.a. sommige
huismannen en -vrouwen). De lagere dekkingsgraad concentreert zich voornamelijk in Brussel en de
oostelijke grensstreek van ons land. 2004 werd als referentiejaar gekozen omdat voor dat jaar de
meeste data voorradig zijn.
(3) De gebruikte kaarten worden, om de leesbaarheid en de consistentie zo optimaal mogelijk te hou-
den, steeds opgemaakt in vier klassen, opgedeeld door middel van de Natural Break-methode. Deze
methode vertrekt vanuit breekpunten binnen de data om de classificatie op te bouwen. Hiervoor
wordt er steeds gezocht naar een maximalisatie van het verschil tussen en de gelijkheid binnen klassen.
(4) De welvaartsindex toont de vergelijking van het gemiddelde gemeentelijk inkomen per inwoner
met het Belgische gemiddelde inkomen per inwoner. (data: FOD economie)
(5) Wanneer we hiervoor de bruto loonverdeling gebruiken, komen we tot ongeveer eenzelfde
patroon, behalve in gebieden zoals Luxemburg met een hoge concentratie aan zelfstandigen.
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uit over heel de Vlaamse ruit (6). In Wallonië vinden we bij de centrale steden het-
zelfde fenomeen. De suburbane gemeentes kennen een hogere welvaartsindex dan
het gewest en de stedelijke kernen. De draagwijdte van dit randstedelijke voordeel
lijkt in Wallonië evenwel beperkt tot de nabije randgemeentes.

Het zuiden van Luxemburg, waarvan veel inwoners in Luxemburg-stad werken, toont
eveneens een sterke concentratie aan gemiddeld hogere inkomens in Wallonië.

FIGUUR 1: WELVAARTSINDEX

(6) De Vlaamse ruit wordt in dit artikel gedefinieerd vanuit een economisch-geografische realiteit. De
Vlaamse ruit wordt gevormd door het gebied tussen de steden Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven
en hun forensen. Waals-Brabant hoort zo grotendeels bij de Vlaamse ruit. 
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FIGUUR 2: BEVOLKINGSDICHTHEID

De lagere gemiddelde inkomens vinden we vooral terug in de sterk rurale gebieden
(Zuid-Oost-België en het zuidelijk deel van West-Vlaanderen) en enkele gemeenten
uit de oudindustriële Waalse as (La Louvière, Charleroi, Luik).

Interessant wordt het wanneer we zien dat de welvaartsverdeling in België gedeelte-
lijk overeenkomt met het spreidingspatroon van de Belgische populatie (zie
figuur 2).

De Vlaamse ruit kent dus niet enkel een gemiddeld hoger inkomen per inwoner, er
wonen ook meer mensen. Beide beelden geven duidelijk de centrale economische
positie weer van de Vlaamse ruit (met inbegrip van een groot deel van Waals Bra-
bant) in de sociaalgeografische configuratie van België en bevestigen zo de eerdere
analyse dat de globale transfers van Noord naar Zuid vandaag vooral veroorzaakt
worden door verschillen in de loonmassa’s.
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2.2. SOCIALE RISICO’S, EEN WISSELEND EN GEVARIEERD PATROON
De interpersoonlijke herverdeling tussen bijvoorbeeld mensen die werken en werk-
lozen, jongeren en ouderen, gezonden en zieken, die de basis vormt van de sociale
zekerheid, is tweeledig. Ten eerste zorgt ze voor een vervangingsinkomen bij loon-
verlies (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid); verder keert ze een
aanvulling op het inkomen uit bij het dragen van bepaalde “sociale lasten” zoals het
opvoeden van kinderen. Deze bijdragegerelateerde uitkeringen worden aangevuld
met een derde pijler, namelijk de socialebijstandsuitkeringen voor personen die
onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikken. Deze uitkering die niet gefi-
nancierd wordt door individuele socialezekerheidsbijdragen, behoort niet tot de
eigenlijke sociale zekerheid,  maar maakt wel deel uit van de totale sociale bescher-
ming van de Belgische bevolking. Zowel de socialebijstandsuitkeringen als de bijdra-
gegerelateerde uitkeringen kennen een verdeling gebaseerd op de geografische
spreiding van sociale risico’s. We groeperen deze sociale risico’s op basis van een
onderliggende demografische spreiding met centraal de leeftijdsstructuur van de
gemeente en een economische verdeling op basis van de arbeidssituatie van de
gemeentelijke populatie.

2.3. JONG EN OUD, ANDERE RISICO’S, ANDERE PLEKKEN

FIGUUR 3: 65+
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FIGUUR 4: 15-64 JAAR

FIGUUR 5: -15 JAAR
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Bij het opdelen van België aan de hand van zijn leeftijdsstructuur merken we een
verschil tussen de 3 gewesten. Vlaanderen kent (voor 2004) (7) een hogere gemid-
delde leeftijd dan Wallonië (respectievelijk 41 en 40 jaar); Brussel kent met 39 jaar
een gemiddeld jongere bevolking. De beperkte verschillen in gemiddelde leeftijd
verhullen, wanneer we naar veroudering (8) kijken, grote verschillen in leeftijds-
spreiding. Waar Vlaanderen een verouderingsgraad kent van 105,86%, bedraagt deze
in Wallonië 91,91% (2004) (9). Dit verschil is voornamelijk te wijten aan een lagere
mortaliteit [een sterftecijfer (10) van 9,34 in Vlaanderen t.o.v. 10,62 in Wallonië
(2004)] en een kleinere totale vruchtbaarheid (11) in Vlaanderen [1,65 t.o.v. 1,76
voor Wallonië (2004)]. Deze sterkere veroudering in Vlaanderen is in grote mate
verantwoordelijk voor de grote stijging van het Vlaamse persoonlijke per capita-
inkomen uit de sociale zekerheid waardoor een afname van het Waalse opnamesur-
plus kan worden verklaard (zie bijlage).

De analyse van de demografische structuur van België op een lager geografisch
niveau toont een gedetailleerdere spreiding van de leeftijdsstructuur.

Zo concentreert de oudere bevolking in Vlaanderen (65+) (zie figuur 3) zich voorna-
melijk aan de kust, in West- en Oost-Vlaanderen en in de stedelijke regio’s. De clus-
ter Dinant-Chimay-Bertrix in het zuidwesten van Wallonië kent eveneens een bedui-
dend hogere concentratie ouderen.

De bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) (zie figuur 4) lijkt een betere gemeente-
lijke spreiding te hebben. Alleen de grensstreken van ons land en het zuiden van
Luxemburg kennen een lagere concentratie aan 15- tot 64-jarigen. Dit is o.a. te ver-
klaren door het niet opnemen in de data van loontrekkenden die werken bij een
werkgever die niet bijdrageplichtig is ten aanzien van de RSZ of RSZPPO (o.a. sei-
zoen- en grensarbeiders). Verder situeren de gemeentes met een sterke vertegen-
woordiging van -15-jarigen zich voornamelijk in Wallonië en in een aantal kleinere
Vlaamse clusters (zie figuur 5).

Deze variatie in de gemeentelijke leeftijdsstructuur zorgt ervoor dat ook socialeze-
kerheidsuitkeringen gericht op een herverdeling tussen leeftijdsgroepen of gerela-
teerd aan leeftijdsspecifieke situaties gelijkaardige patronen kennen. Het rustpen-
sioen (12) (zie figuur 6) kent zo een hogere concentratie in de cluster Dinant-Chi-
may-Bertrix, de kust, de Vlaamse stedelijke regio’s en de Dendervallei. De kinderbij-
slag (13) (zie figuur 7) kent eveneens een patroon dat samenvalt met de gerelateer

(7) De cijfers van 2004 worden gebruikt om de consistentie te behouden met de andere data. De
recentste cijfers (2008) geven een gelijkaardig beeld wat betreft bevolkingsstructuur.
(8) (65 jaar en meer) / (0-14 jaar) * 100.
(9) De recentste cijfers van 2008 geven een gelijkaardige trend (respectievelijk 110,72% en 92,78%).
(10) Het aantal overlijdens per 1.000 inwoners.
(11) Dit is voor een bepaald jaar, de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van
een bepaalde leeftijd en het gemiddelde aantal vrouwen op die leeftijd.
(12) Het rustpensioen is berekend als een samengestelde maat van het aantal personen met rustpen-
sioen in het werknemers-, zelfstandigen- en ambtenarenstelsel.
(13) De kinderbijslag is opgemaakt voor zowel kinderen die rechtgevend zijn bij de RKW als kinde-
ren die rechtgevend zijn bij de RSVZ.
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de doelgroep. Zo kennen de gemeenten met een jongere bevolking (het zuidoosten
van Wallonië en de kempen) een hogere concentratie aan kinderbijslag. Het brug-
pensioen ten slotte (zie figuur 8) komt niet helemaal overeen met de patronen in de
leeftijdsstructuur. De gemeentelijke concentratie aan bruggepensioneerden toont
een combinatie van enerzijds gemeenten met een oudere bevolking (o.a. de
kustgemeenten, de Vlaamse steden en de Dendervallei) en anderzijds oudindustriële
gemeenten (o.a. in de provincie Limburg, het arrondissement Turnhout en Henegouwen).

FIGUUR 6: RUSTPENSIOEN

FIGUUR 7: KINDERBIJSLAG
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FIGUUR 8: BRUGPENSIOEN

2.4. WERKEND, NIET-WERKEND EN WERKZOEKEND, EEN MEERVOUDIGE SITUATIE

FIGUUR 9: WERKEND
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FIGUUR 10: NIET-BEROEPSACTIEF

FIGUUR 11: WERKZOEKEND

170

CANTILLON-NED.qxp  20-12-2011  10:33  Pagina 170



Voor de gemeentelijke spreiding van het aantal werkenden, niet-beroepsactieven en
werkzoekenden maken we gebruik van de nomenclatuurpositie. Deze nomencla-
tuurpositie geeft de sociaaleconomische situatie weer van elke persoon op de laat-
ste dag van het kwartaal. De nomenclatuurposities worden opgedeeld in drie grote
groepen: werkend, niet-beroepsactief en werkzoekend. De nomenclatuurpositie
‘werkend’ bevat zowel de werkenden in loondienst, als de zelfstandigen en alle
mogelijke onderlinge combinaties. De nomenclatuurpositie ‘werkzoekend’ wordt
gespecificeerd op basis van het type uitkering: werkloosheidsuitkering, wachtuitke-
ring of overbruggingsuitkering en begeleidingsuitkering (14). De nomenclatuurposi-
tie ‘niet-beroepsactief’ ten slotte kent een combinatie van verschillende sociaaleco-
nomische posities: volledige loopbaanonderbreking, vrijstelling van inschrijving als
werkzoekende, leefloon/financiële hulp, pensioentrekkend zonder werk, volledig
bruggepensioneerd, rechtgevende kinderen voor kinderbijslag en volledig arbeids-
ongeschikt. Bij cumulatie van verschillende posities wordt prioriteit gegeven aan de
sociaaleconomische positie ‘werkend’, vervolgens aan ‘werkzoekend’, dan aan niet-
beroepsactief’ (15).

De concentratie werkenden (zie figuur 9) ligt beduidend hoger in de gemeenten
behorend tot het Vlaams Gewest. Dit wordt bevestigd door de werkloosheidscijfers
van de verschillende gewesten: een werkloosheidsgraad van 5,4% voor Vlaanderen,
12% voor Wallonië en 15,7% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2004 (16).
Een meer gedetailleerde analyse toont binnen Vlaanderen een lagere concentratie
werkenden in de steden, delen van Limburg en de kuststreek. Bij deze laatste is dat
wegens de oudere bevolking. Het patroon van de concentratie aan inwoners onder
nomenclatuurpositie ‘niet-beroepsactief’ (zie figuur 10) schetst in grote lijnen het
omgekeerde verhaal. Figuur 10 bekijkt het verhaal van de andere zijde en toont dat
vooral de as noordwest-zuidoost van het land een sterke concentratie niet-beroeps-
actieven kent. De verscheidenheid aan oorzakelijke factoren (en onderliggende
nomenclatuurposities) maakt dat het spreidingspatroon van nomenclatuurpositie
‘niet-beroepsactief’ een gecumuleerd resultaat betreft van een zeer heterogene
groep mensen. Zowel sociaaleconomische risico’s, demografische factoren als plaat-
selijke condities, zoals het hebben van de mogelijkheid tot het opnemen van brug-
pensioen, zijn bepalend. Doordat sociaalruimtelijke structuren tijdsgebonden zijn en
inherent een vertragend effect kennen, (17) kan de uiteindelijke sociaaleconomi-

(14) In dit artikel wordt enkel de geografische spreiding weergegeven van de overkoepelende nomen-
clatuurpositie ‘werkzoekend’. We doen dit om het aantal weergegeven kaarten te beperken en omwille
van het relatief geringe aandeel van wachtuitkeringen binnen de populatie werkzoekenden.
(15) Voor meer info over de opbouw: 
http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statis-
tics_01_05.html.
(16) Voor 2009 kennen we percentages van 5% voor Vlaanderen, 11,2% voor Wallonië en 15,9 voor
Brussel.
(17) Zo kan een periodiek verhoogd sociaal risico als bijvoorbeeld het failliet van bepaalde bedrijvig-
heid, door de combinatie van een plaatsgebonden en langdurig effect op de sociaaleconomische sta-
tus van zijn arbeiders, een bepaalde plek voor een veel langere tijd beïnvloeden dan dat de over-
gangsperiode zelf duurt.
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sche positionering van de gemeente de uitkomst zijn van een verzameld en verster-
kend effect van verschillende onderliggende factoren. De gebieden die een dergelij-
ke grotere concentratie aan ‘niet-beroepsactieve’ bevolking kennen, zijn o.a. de
Vlaamse steden, de kuststreek, de Waalse driehoek Dinant-Chimay-Bertrix, de pro-
vincie Henegouwen en de Waalse stedelijke gordel. Deze gebieden worden o.a.
gekenmerkt door een gemiddeld hogere concentratie aan gepensioneerden, hoge
percentages van mensen in loopbaanonderbreking, enz..

De nomenclatuurpositie ‘werkzoekend’ (zie figuur 11) ten slotte concentreert zich
voornamelijk in de Waalse gemeenten, meer bepaald in de Waalse stedelijke gordel,
de provincie Henegouwen en de sociaaleconomisch achtergestelde regio Dinant-
Chimay-Bertrix.

FIGUUR 12: PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (1)
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(1)
De gemeente Herstappe kent geen inwoners binnen het stelsel van arbeidsongeschiktheid en wordt
weergegeven met de waarde 0. 
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FIGUUR 13: INVALIDITEIT (2)

FIGUUR 14: BEROEPSZIEKTE (3)
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g g
(2) 

De data m.b.t. invaliditeit kunnen (in beperkte mate) verschillen van later verkregen cijfers van de
landsbonden 

(3)
De gemeente Herstappe kent geen inwoners binnen het stelsel van beroepsziekte en wordt weergegeven met de
waarde 0. 
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Wanneer we de nomenclatuurpositie ‘niet-beroepsactief’ verder uitdiepen, zien we
verscheidene andere intraregionale patronen.

Een eerste reeks toont ons de verschillende posities van volledige arbeidsonge-
schiktheid (primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en beroepsziekte). Figuren
12 en 13 tonen de concentratie van primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
in Limburg (de as Westerlo-Sint-Truiden) en het zuiden van West-Vlaanderen. De
invaliditeit kent daarbij nog een sterke concentratie in de oudindustriële as van
Henegouwen. De beroepsziekte, weergegeven in figuur 14, kent drie duidelijke
clusters met een verhoogde concentratie: het oudindustriële gebied van Limburg
(het Kempens Bekken), de Waalse industriebekkens Henegouwen en Luik (met een
sterke concentratie aan vergane crisisindustrie van steenkoolontginning en zware
metaalnijverheid) en de Oostkantons. De Oostkantons kennen geen specifieke eco-
nomische ontwikkeling of industrieel verleden die dat de hoge concentratie aan
beroepsziekten zou kunnen verklaren. Een arbeidsmobiliteit naar het nabijgelegen
Luik of een administratief/politiek effect van de Duitstalige gemeenschap zouden
hierbij van belang kunnen zijn.

Een laatste positie onder de nomenclatuurpositie ‘niet-beroepsactief’ is de volledige
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet (zie figuur 15). Deze kent duidelijk een
andere spreiding. De volledige loopbaanonderbreking concentreert zich voorname-
lijk in het Vlaamse Gewest en meer specifiek in de Vlaamse nieuwindustriële kernen
zoals het gebied rond Roeselare-Kortrijk, en de Kempische as Heist-op-den-Berg -
Lommel. Daarnaast kent ook de regio rond Luik een belangrijk hoger aandeel in de
opname van voltijdse loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De bijbehorende halftijdse
loopbaanonderbreking (zie figuur 16), hoewel niet behorende tot de nomenclatuur-
positie ‘niet-beroepsactief’, kent eveneens een concentratie in Vlaanderen, maar
lijkt zich daar voornamelijk te situeren in regio’s met een sterke welvaart en een
hoge werkzaamheidsgraad. Het is duidelijk dat een hoge werkzaamheidsgraad, de
leeftijdsstructuur en een economische draagkracht de concentratie van deze laatste
maatregel beïnvloeden.
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FIGUUR 15: VOLTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING OF TIJDSKREDIET (4)

FIGUUR 16: HALFTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING
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(1)  De gemeente Herstappe kent geen inwoners binnen het stelsel van volledige loopbaanonderbreking en wordt 
weergegeven met de waarde 0. 
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2.5. SOCIALE BIJSTAND, EEN DERDE VORM VAN GEOGRAFISCHE DIFFERENTIATIE

FIGUUR 17: GIB/IBO

FIGUUR 18: OCMW (5)

176 De waarde onder de noemer OCMW zijn alle inwoners die een begeleiding of uitkering ontvangen van het OCMW. 
De gemeenten Bever, Nazareth en Herstappe kennen geen inwoners binnen deze positie en worden weergegeven met 
de waarde 0.  

(5)
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Ten slotte bespreken we kort twee bijstandsuitkeringen. De bijstandsuitkeringen
behoren niet tot de reguliere sociale zekerheid en zijn dus niet bijdragegerelateerd.
Ze gaan wel gepaard met ruimtelijke concentraties aan sociale risico’s en hebben zo
invloed op sociaaleconomische transfers tussen of binnen de gewesten. We beste-
den er aandacht aan omdat ze een opvallende spreidingsstructuur tonen.

Het eerste type bijstandsuitkering betreft het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
(zie figuur 17). De spreiding ervan valt samen met (de gemeenten met) een sterke
vergrijzing. De tweede soort bijstandsuitkering betreft de OCMW-bijdrage (zie
figuur 18). Ze kent een sterke concentratie in de Vlaamse en de Waalse steden. Dit
patroon geeft duidelijk de sociaaleconomisch achtergestelde positie van de steden
weer en werkt als dusdanig complementair aan de dynamiek van de stad als econo-
mische motor voor haar regio.

3. DE ONDERLIGGENDE PATRONEN

De gemeentelijke spreiding van sociale risico’s toont ons het belang van intraregio-
nale verschillen en achterliggende sociaalgeografische structuren bij het in kaart
brengen van regionale transfers. De individuele herverdeling van de sociale zeker-
heid is gestructureerd door vestigingspatronen maar komt niet automatisch overeen
met administratieve of politieke structuren.

Bij de gemeentelijke analyse zijn er drie geografische structuren die bepalend zijn
voor de sociaaleconomische configuratie van België en de daaraan gerelateerde
socialezekerheidstransfers: de bevolkingsspreiding, de stedelijke polen en de ruim-
telijke impact van de veranderende economische transitie.

3.1. DE BEVOLKINGSSPREIDING (DEMOGRAFIE EN MIGRATIE)
België kent een duidelijk gediversifieerde bevolkingsstructuur; de stedelijke kernen
hebben een andere bevolkingssamenstelling dan het platteland, Vlaanderen ver-
schilt van Wallonië, de kust van de Kempen. Deze diverse bevolkingsstructuur lijkt
zich in de toekomst nog verder te polariseren en zo de socialezekerheidstransfers te
beïnvloeden. In de volgende sessie zullen hierover enkele vooruitberekeningen wor-
den getoond. De invloed van de leeftijdsstructuur op de kostenstructuur van de
sociale uitgaven is bepalend en zal zeker na 2015, wanneer de generatie van de
jaren 1960 op een leeftijd komt die gepaard gaat met hogere kosten, een sterk effect
kennen (o.a. Mérenne, Van der Haegen et al., 1998). Naast demografische evolutie
wordt de bevolkingsspreiding beïnvloed door verschillende leeftijdsspecifieke ver-
huisbewegingen tussen en binnen de regio’s (o.a. De Decker et al., 2009; Willems,
2008 en SUM-research, 2006). Zo kent België enerzijds een verhuisbeweging van
oudere mensen (60-plussers, maar recent ook 41-60-jarigen) naar de kustgemeenten
en anderzijds een blijvende migratie naar de stad toe van nieuwe jonge huishoudens
en van de stad weg van grotere huishoudens, bepaald door leeftijdsgebonden woon-
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voorkeuren. De combinatie van leeftijdsspecifieke verhuisbewegingen en een door-
gedreven demografische evolutie zorgen voor de bevolkingsspreiding van België en
bepalen zo mee zijn sociaaleconomische configuratie, de risicospreiding voor de
sociale zekerheid en de concentratie van haar welvaartsbasis.

3.2. DE STEDELIJKE POLEN EN ZIJN FORENSEN
De werkgelegenheid is duidelijk bepaald door een stedelijke structuur. Door een
jarenlange combinatie van transport- en huisvestingsbeleid (De Meulder, De Decker
et al., 1999) voorzien deze steden, als economische motor, een groot deel van hun
omliggende gemeenten van werkgelegenheid. Het stedelijke leefcomplex bestrijkt
zo 51% van het rijk; Brussel neemt zelf 15% voor zijn rekening (o.a. Luyten, 2007;
Verhetsel et al., 2007). De forensen van Brussel reiken zo tot over de hele Vlaamse
ruit en de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. 

De centrale plaats van Brussel en zijn enorme actieradius maken deze stad tot eco-
nomisch centrum van België (Thisse en Thomas, 2010) en bepalen zo in sterke mate
de sociaaleconomische configuratie van het land alsook de financieringsbasis van de
sociale zekerheid.

De stadscentra zelf kennen dan weer een sociaaleconomisch zwakkere populatie;
ook hier vinden er dus socialezekerheidstransfers plaats. 

3.3. DE RUIMTELIJKE IMPACT VAN DE ECONOMISCHE TRANSITIE
Een laatste onderliggende structuur is de ruimtelijke impact van de veranderende
economische transitie. De laatste decennia kennen we een overgang naar een op
kennis gerichte economie die andere vestigingspatronen met zich meebrengt en zo
een veranderende economische configuratie. Deze transitie is samen te vatten in
twee overheersende ruimtelijke dynamieken (o.a. Marissal et al., 2007, Vanhaverbe-
ke en Cabus, 2004).

Een eerste dynamiek is de hernieuwde concentratie van economische groei in het
grootstedelijke gebied en zijn suburbane gemeenten. De sterke krimp van de indus-
triële werkgelegenheid in de stad wordt gecompenseerd door de sterk groeiende
dienstensector, meer specifiek de zakelijke diensten. De ruimtebehoevende secto-
ren, o.a. de logistieke sector, vestigen zich in de stadsrand. De sterke positie van de
Vlaamse ruit als stedelijk netwerk is hiervan een voorbeeld.

Een tweede, aan de eerste gerelateerde, dynamiek is het verschil in aanpassingsver-
mogen van steden en hun regio’s aan deze economische transformatie. Zo zien we
dat Waalse steden zoals Charleroi, Bergen en Namen de overgang van een crisiseco-
nomie naar een kenniseconomie veel moeilijker hebben kunnen maken. Luik is hier-
op eerder een uitzondering en houdt binnen de nieuwe economische configuratie
betrekkelijk goed stand. Deze aanpassingsmoeilijkheden leiden wat betreft economi-
sche draagkracht tot een tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië. Deze tegen-178
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stelling is echter niet volledig. Zo is er een opkomst van o.a. een sterke kenniseco-
nomie in Waals-Brabant en vormt er zich herstellend economisch weefsel in de oos-
telijke kant van dit landsgedeelte.

4. DE IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE REGIONALE SPREIDING VAN DE SOCIA-
LE UITKERINGEN

Wanneer we kijken naar de demografische verschillen tussen de gewesten, dan zien
we dat de bevolking in het Vlaams en Waals Gewest snel veroudert, terwijl het
vergrijzingstempo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel langzamer is en later
begint (zie figuur 19). Hoewel de leeftijdsstructuur in Vlaanderen en Wallonië niet
wezenlijk van elkaar verschilden tot ruwweg 2000, grijpt de veroudering van de
bevolking sneller plaats in Vlaanderen dan in Wallonië. Waar in 1995 circa 15% van
de Vlaamse bevolking ouder was dan 65 jaar, bedroeg dit aandeel in 2008 reeds 18%
en volgens de projecties van het Federaal Planbureau zal dit cijfer oplopen tot 29%
in 2050. In Wallonië daarentegen bleef het aandeel van de bevolking ouder dan 65
jaar vrijwel constant in de periode 1995-2008 op 16% en zal de proportie ouderen
oplopen tot 25% in 2050 (FPB, 2008). Het Vlaams Gewest is in een decennium tijd
geëvolueerd van het gewest met het kleinste aandeel 65-plussers naar de regio met
het grootste aandeel ouderen in de totale bevolking. Daarbij rijst de vraag naar de
impact van de differentiële veroudering op de interregionale transferten.

FIGUUR 19: PROPORTIE VAN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER
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Door de invloed van de vergrijzing op de werkgelegenheid en de arbeidsmarktparti-
cipatie lijkt een snelle veroudering in de eerste plaats een impact te hebben op de
fiscale draagkracht van een gewest. In een tweede plaats wordt de ontvangstzijde
van de middelen beroerd. Het snel stijgend aantal pensioengerechtigden en moge-
lijks zorgbehoevende ouderen zullen in Vlaanderen sneller stijgen en aldus zwaarder
wegen op de sociale-uitkeringszijde. Omdat de evolutie van inkomsten en uitgaven
van de sociale zekerheid bepaald zal worden door vele factoren, waarbij met name
gerekend wordt op productiviteitsgroei en derhalve de bijdragebasis, kijken we in
wat volgt uitsluitend naar de evolutie van de uitkeringen van de sociale zekerheid.
Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de impact van de veranderingen in de
leeftijdsstructuur. Alle overige factoren, zoals de hoogte van de uitkeringen, het aan-
deel werkenden in de totale populatie, de productiviteit, enz. worden constant
gehouden op het niveau van 2008.

De projecties in deze onderzoeksnota zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van
de Statistics on Income and Living Conditions (SILC) uit 2008, met betrekking op
inkomensgegevens van 2007. De gehanteerde bevolkingsprojecties zijn van de hand
van de AD SEI in samenwerking met het Federaal Planbureau en werden gepubli-
ceerd in mei 2008. In deze korte onderzoeksnota werd het effect van de demografi-
sche veranderingen in de samenstelling van de Belgische bevolking op het uitge-
keerde pensioenbedrag per capita gesimuleerd voor de volgende jaartallen, 2008,
2010, 2020, 2030, 2040 en 2060, door de SILC-steekproef te herwegen aan de hand
van de voorspelde bevolkingssamenstelling in het jaar x. De gewichten voor de ver-
schillende jaren werden berekend aan de hand van een eenvoudige poststratificatie-
techniek waarbij men eerst zowel de steekproef als de bevolkingsprojecties opdeelt
naar een aantal karakteristieken, in dit geval leeftijd, geslacht en regio. Hierna wor-
den de proporties per karakteristiek in zowel de steekproef als de bevolkingsprojec-
ties berekend. Daarna deelt men de proporties uit de bevolkingsprojecties door de
proporties in de steekproef. Dit resulteert uiteindelijk in een wegingsfactor naar
leeftijdsklasse, geslacht en regio die gebruikt kan worden om de veranderende
samenstelling van de bevolking te simuleren. Om de continuïteit en vergelijkbaar-
heid zoveel mogelijk te garanderen werd besloten om ook gewichten voor 2008 te
berekenen op basis van bevolkingsprojecties in plaats van gebruik te maken van de
bijgevoegde EU-SILC-gewichten.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we dat het aandeel 65-plussers licht toe-
neemt tot een maximum van 19% van de bevolking in 2050 (tabel B.3). Deze lichte
stijging in vergelijking met de andere gewesten is deels te verklaren door de migra-
tiestromen in dit gewest. Brussel is immers een aantrekkingspool voor internationa-
le migranten, waardoor de bevolking op beroepsactieve leeftijd sterk stijgt. Boven-
dien is het zo dat de vruchtbaarheidsgraad van migranten gemiddeld ook hoger ligt,
waardoor de proportie van de bevolking jonger dan 15 jaar aanzienlijk groeit. In het
Vlaams en Waals Gewest wordt verwacht dat de vergrijzing veel sterker en sneller
zal plaatsvinden. Zo zal tegen 2050 de proportie ouderen in Vlaanderen met 50%
toenemen tegenover in 2008. Bovendien wordt Vlaanderen gekenmerkt door een
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laag geboortecijfer waardoor er naast vergrijzing ook ontgroening plaatsvindt, wat
de snelle veroudering van de populatie in de hand werkt. In Wallonië zullen de
65+’ers met zo’n 44% toenemen. Wat betreft de bevolking op beroepsactieve leeftijd
(15-64 jaar) zien we dat in het Vlaams Gewest het aandeel ervan sterk zal dalen in
de toekomst. Tegen 2050 wordt er verwacht dat deze bevolkingsgroep slechts 58%
van de totale populatie zal uitmaken tegenover 66% in 2008. In het Waals Gewest
zien we een gelijkaardige evolutie, maar doordat de veroudering daar later ingezet
wordt, iets trager verloopt en het vruchtbaarheidscijfer er hoger ligt dan in het
Vlaamse Gewest, zal het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd dalen van 66%
in 2008 naar 60% in 2050. Door de veroudering zal in alle gewesten de afhankelijk-
heidsgraad der ouderen stijgen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal deze toe-
nemen met 18%, in het Vlaams Gewest met 88% en in Wallonië met 64% in de perio-
de 2008-2050. De ontgroening leidt ertoe dat het primaire inkomen uit arbeid per
inwoner, en dus ook de voornaamste bron van inkomen voor de federale overheid
via belastingen, zal slinken, tenzij de demografische trend gecompenseerd wordt
door stijgende activiteitsgraden.

Wat betreft de pensioenen stellen we vast dat in Vlaanderen het inkomen per capita
sterk zal stijgen in de komende decennia (daarbij, zoals gezegd, is geen rekening
gehouden met de evolutie van de pensioenbedragen). Reeds in 2008 waren in
Vlaanderen de uitgaven voor pensioenen hoger dan elders in het land. Wat betreft
de inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen merken we dat de omvang van de uitke-
ringen in de drie gewesten zal dalen, wat wijst op een krimpend aantal werkloos-
heidsuitkeringgerechtigden. Het Waalse en Brusselse Gewest zijn in deze tak grote
ontvangers van de transferten. Wat de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit betreft,
stellen we vast dat het Vlaamse Gewest nu en in de toekomst voornamelijk geld zal
ontvangen via sociale transferten, terwijl voornamelijk Brussel zal bijdragen aan de
intergewestelijke overdrachten. Als laatste bekijken we dan nog de geldstromen via
de kinderbijslag. Door de snelle vergrijzing en ontgroening in Vlaanderen merken
we dat de omvang van de uitkering eerst sterk daalt om vanaf 2030 vrij stabiel te blij-
ven in het Vlaams en Waals Gewest. In Brussel daalt het absolute bedrag minder
snel, wat een rechtstreeks gevolg is van de jongere populatie in dit gewest.

Globaal – en in de veronderstelling van gelijkblijvende activiteitsgraden en individu-
ele uitkeringsbedragen – stijgt het gemiddelde maandelijkse sociale-uitkeringsbedrag
in de 3 gewesten. Het stijgingsritme is het sterkst in Vlaanderen en het laagst in
Brussel. Hoewel het Waalse uitgavensurplus bij de gegeven veronderstellingen blijft
bestaan, wordt het – vergeleken met Vlaanderen – door de jaren heen kleiner: de
gemiddelde meeruitgaven per hoofd van de bevolking in Wallonië vergeleken met
Vlaanderen daalt van 8% naar 5%. Zoals gezegd lagen de gemiddelde pensioenuitga-
ven reeds in 2008 enigszins hoger in Vlaanderen dan in Wallonië (resp. 244 en 242
EUR per maand). Het verschil neemt doorheen de jaren toe, van 0,8% in 2008
naar 2,3% in 2050.
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TABEL 1: DEMOGRAFISCHE PROGNOSE VAN DE EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELDE INKOMEN PER
INWONER IN EURO PER MAAND, 2008-2050

5. BESLUIT

De draagkracht van de sociale zekerheid ligt in het centrum van het land. De Vlaamse
ruit (met inbegrip van een groot deel van Waals Brabant) kent niet enkel een gemiddeld
hoger inkomen per inwoner, er wonen ook meer mensen. De centrale plaats van Brus-
sel en zijn enorme actieradius maken deze stad tot economisch centrum van België
(Thisse en Thomas, 2010) en bepalen zo in sterke mate de sociaaleconomische configu-
ratie van het land alsook de financieringsbasis van de sociale zekerheid.

De ruimtelijke spreiding van de sociale uitkeringen kent soms, maar meestal niet het
patroon dat samenvalt met de grote deelentiteiten van het land. Demografische ken-
merken bepalen de spreiding van pensioenen en kinderbijslagen. De ruimtelijke
impact van de recente economische transitie op de stedelijke werkgelegenheidspo-
len ligt aan de basis van de geografie van de arbeidsongeschiktheid, de loopbaanon-
derbreking, de werkloosheid en de bijstand. Het industriële verleden is dan weer
zichtbaar aanwezig in de ruimtelijke spreiding van de beroepsziekten.

Als gevolg van de differentiële veroudering (sterker in Vlaanderen dan in Wallonië
en Brussel) zal het Waalse opnamesurplus in de komende jaren verder afnemen. Het
stijgingsritme van de uitekeringen zal immers het sterkst zijn in Vlaanderen en het
laagst in Brussel. De gemiddelde meeruitgaven per hoofd van de bevolking in Wallo-
nië vergeleken met Vlaanderen daalt – ceteris paribus – van 8% nu naar 5%. De
gemiddelde pensioenuitgaven lagen reeds in 2008 enigszins hoger in Vlaanderen
dan in Wallonië (resp. 244 en 242 EUR per maand).182

Vlaanderen Wallonië Brussel 

Alle uitkeringen 

2008 374 406 345

2020 410 436 342

2030 441 462 359

2040 457 477 378

2050 463 487 390

Pensioen 

2008 244 242 184

2020 280 274 179

2030 317 307 198

2040 339 327 221

2050 347 339 236

Bron: EU-SILC 2008, eigen berekeningen. 
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BIJLAGE: HET SOCIAALECONOMISCHE EN SOCIAALDEMOGRAFISCHE PROFIEL
VAN DE BELGISCHE GEWESTEN

De ongelijke verdeling van sociale risico’s en de differentiële capaciteit om bij te dra-
gen aan de stelsels van sociale zekerheid zijn het gevolg van de aanzienlijke verschil-
len op sociaaleconomisch en sociaaldemografisch vlak tussen de drie Belgische
gewesten. Uit tabel B.1 komt duidelijk naar voren dat de verschillen tussen de gewes-
ten wat betreft de arbeidsmarktparticipatie zeer groot zijn. Hoewel de activiteitsgraad
(18) in de drie landsdelen van een vergelijkbaar niveau zijn, ligt de werkgelegenheids-
graad (19) in Vlaanderen heel wat hoger dan in de overige gewesten (68% tegenover
55% in Brussel en 57% in Wallonië in 2007). Dit uit zich eveneens in de werkloos-
heidscijfers. Waar in het Vlaams Gewest in 2007 4% van de bevolking werkloos was,
bedroeg dit aandeel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16% en in het Waals
Gewest 10%. Dit betekent dat de bijdragecapaciteit per inwoner via belastingen en
sociale bijdragen aanzienlijk hoger ligt in het Vlaams Gewest dan in de overige gewes-
ten. Dit leidt de facto naar intergewestelijke transferten (Deleeck et al., 1989). Deze
transferten ontstaan ook doordat de uitkeringsafhankelijkheid in het Waals en Brussels
Gewest hoger zijn. Zo bedroeg het verschil in uitkeringsafhankelijkheidgraad tussen
Vlaanderen en Wallonië uitgedrukt in procent van de totale bevolking ongeveer 6% in
2004. Gezien de lagere werkgelegenheidsgraad lag het aandeel individuen dat een
werkloosheidsuitkering ontving in het Waals Gewest 3% hoger dan in het Vlaamse
Gewest (respectievelijk 11% tegenover 8%) (Cantillon en De Maesschalck, 2008). De
welvaartsindex (20) toont ons ook dat de gemiddelde inkomens in Vlaanderen hoger
liggen dan in de andere gewesten. Bovendien zijn de verschillen in inkomenshoogte
nog toegenomen in de periode 1999-2007. Waar in 1999 per inwoner het inkomen
gemiddeld 91% van het nationale gemiddelde inkomen bedroeg, daalde dit in 2007 tot
slechts 85% van het nationale gemiddelde inkomen. In Vlaanderen en Wallonië bleef
het gemiddeld inkomen per inwoner ten opzichte van het nationale gemiddelde inko-
men per inwoner vrij stabiel in die periode (respectievelijk van 105% in 1999 naar
106% in 2007; en van 93% naar 94% in Wallonië).

De regionaal-sociaaleconomische verschillen, zoals weergegeven in tabel B.2, beves-
tigen enerzijds deze verschillende positionering van de drie Belgische gewesten
maar tonen anderzijds ook een opmerkelijke trend aan, meer bepaald in de diver-
gentie van het aandeel individuen met een vervangingsinkomen.

Over de periode 1985-2008 is het verschil tussen de regio’s aanzienlijk geslonken
door de sterke stijging van het aandeel uitkeringstrekkers in Vlaanderen. Zo nam het
aandeel pensioengerechtigden toe met maar liefst 63% in Vlaanderen, terwijl in Wal-
lonië een toename met 31% kon worden waargenomen. Ook het aandeel personen
die aanspraak maken op een uitkering wegens ziekte en/of invaliditeit, steeg in
Vlaanderen met 150%, terwijl in Wallonië de toename beperkt bleef tot 33%. De

(18) Het aantal werkenden en werklozen tussen 15 en 64 jaar in verhouding tot de bevolking tussen
15 en 64 jaar.
(19) Het aantal werkenden tussen 15 en 64 jaar in procenten van de bevolking tussen 15 en 64 jaar.
(20) Vergelijking van het gemiddelde inkomen per inwoner van een gewest met het landelijke
gemiddelde inkomen per inwoner. De nationale welvaartindex is 100,00.
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onderliggende factor in deze snelle stijging in beide takken van de sociale zekerheid
heeft duidelijk te maken met de snellere vergrijzing in Vlaanderen en het sterker
toenemende aantal gepensioneerden, zowel in absolute als in relatieve zin. We kun-
nen ons afvragen in hoeverre deze sterke vergrijzing in Vlaanderen een impact gaat
hebben op de socialezekerheidstransfer tussen Vlaanderen en Wallonië.

TABEL B.1: SOCIAALECONOMISCHE EN SOCIAALDEMOGRAFISCHE PROFIEL PER GEWEST, 1999-
2007

186

Werkgelegenheids-

graad 

Activiteits-

graad

Werkloosheids-

graad 

Welvaarts-

index 

Afhankelijkheids-

graad 

Verouderings-

graad

België = 

100 

Brussel

1999 53,20 62,49 14,88 91,31 47,45 98,67 

2000 54,88 65,24 15,88 91,03 52,90 94,09 

2001 52,04 60,91 14,55 90,04 52,74 91,97 

2002 54,07 64,28 15,88 89,69 52,33 89,27 

2003 53,01 64,03 17,21 85,70 51,60 87,18 

2004 53,41 64,19 16,80 85,70 51,23 85,80 

2005 56,11 67,18 16,47 85,54 50,97 84,34 

2006 53,62 65,22 17,79 84,59 50,64 82,23 

2007 55,18 65,90 16,26 84,58 50,10 79,81 

Vlaanderen

1999 62,87 66,11 4,90 105,48 49,30 86,84 

2000 63,05 66,00 4,48 105,69 51,01 98,13 

2001 63,72 66,90 4,75 106,56 51,32 99,91 

2002 63,94 67,35 5,06 106,51 51,52 101,83 

2003 63,86 67,76 5,77 106,56 51,70 103,78 

2004 64,86 68,55 5,39 106,56 51,90 105,86 

2005 64,67 68,54 5,63 106,08 52,10 107,81 

2006 66,57 69,68 4,46 106,07 51,98 108,99 

2007 66,83 69,54 3,90 106,06 51,63 109,61 

Wallonië 

1999 55,08 62,63 12,05 92,74 54,74 90,24 

2000 56,65 62,29 9,05 92,45 54,74 90,24 

2001 54,11 60,85 11,07 91,19 54,69 90,27 

2002 54,54 61,93 11,93 91,41 54,50 90,63 

2003 56,36 63,55 11,31 92,55 54,22 91,11 

2004 55,18 62,68 11,97 92,55 53,86 91,91 

2005 56,27 63,62 11,57 93,46 53,56 92,80 

2006 56,65 64,16 11,71 93,79 53,07 92,96 

2007 57,69 64,33 10,33 93,82 52,34 92,73 

Bron: ADSEI, FPB, INR.. 
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TABEL B.2: REGIONALE SOCIAALECONOMISCHE VERSCHILLEN, 1985-2008
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Tewerk-

stellings-

graad

Werkenden Personen 

met een 

vervangings-

inkomen

Personen met

een

vervangings-

inkomen 

Personen

met een

vervangings-

inkomen 

Personen 

met een

vervangings-

inkomen 

Werkloosheid 

+ 

brugpensioen

Ziekte en 

invaliditeit 

Pensioen

Vlaanderen

1985 . 36 19 7 2 11 

2004 62 41 28 8 4 17 

2008 68 42 30 8 5 18 

Wallonië

1985 . 31 24 9 3 13 

2004 55 36 30 11 4 16 

2008 55 38 32 12 4 17 

Brussel

1985 . . . . . . 

2004 . . . . . . 

2008 46 38 30 13 4 14 

Bron: Cantillon en De Maesschalck (2008), eigen berekeningen.
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TABEL B.3: VERWACHTE DEMOGRAFISCHE EN SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN,
2008-2050

188

0-14 jaar, in % 15-64 jaar, in % 65+, in % 
Afhankelijkheid

der ouderen 

België 

2000 18 66 17 25,53 

2007 17 66 17 25,94 

2010 17 66 17 26,05 

2020 17 64 19 30,26 

2030 17 61 23 37,25 

2040 16 59 25 42,22 

2050 16 58 26 43,90 

Brussel 

2000 18 65 17 25,65 

2007 19 67 15 22,24 

2010 19 67 14 21,37 

2020 20 66 14 21,20 

2030 20 65 16 24,13 

2040 19 64 18 27,87 

2050 18 63 19 30,38 

Vlaanderen 

2000 17 66 17 25,26 

2007 18 66 18 27,00 

2010 16 66 18 27,57 

2020 16 63 20 32,42 

2030 16 60 24 40,48 

2040 15 58 27 45,79 

2050 15 58 27 47,38 

Wallonië

2000 19 65 17 25,97 

2007 18 66 17 25,18 

2010 18 64 16 24,81 

2020 18 61 19 29,49 

2030 17 59 22 36,20 

2040 16 59 24 41,06 

2050 16 58 25 42,68 

Bron: FPB; eigen berekeningen. 
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BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING IN DE 
ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

DOOR ANNE-CATHERINE GUIO en SARAH CARPENTIER (1)

INLEIDING

Dit artikel heeft als doelstelling bestaansonzekerheid te becijferen op lokaal niveau.
Dit doen we aan de hand van een wettelijke definitie van armoede, namelijk de per-
sonen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
Armoede op gemeentelijk niveau in kaart brengen, is zinvol om van diverse
redenen. Ten eerste zijn lokale armoedecijfers van belang voor lokale sociale
actoren zoals een OCMW of een gemeente. Een adequate diagnose van de gemeen-
telijke sociale situatie vormt een basis voor het uittekenen van een degelijk beleid.
Ten tweede geeft het inzicht in de ruimtelijke spreiding van armoede (Kesteloot en
Roesems, 1998; Kesteloot en Meys, 2008; Vrooman e.a., 2005; Dorling e.a., 2007;
Eggerickx e.a., 2007). De ruimtelijke spreiding van armoede is relevant, zeker in een
tijdperk waarin de sociale-investeringsstaat centraal staat (Jenson, 2003), en de wel-
vaartstaat meer aandacht besteedt aan diensten (zoals activering of zorg), naast uit-
keringen. Dit brengt ook herschalingsprocessen met zich mee (Ferrera, 2005;
Kazepov, 2010). Ten derde is er een groeiend bewustzijn inzake de rol die de plaats
waar men woont speelt, hoewel de sociale wetenschappen (met uitzondering van
de geografie) traditioneel weinig aandacht hadden voor de woonplaats (Harvey,
1996; Buck, 2001, Kesteloot e.a., 2009). In de literatuur heeft men vooral de impact
van buurteffecten nagegaan. Over gemeentelijke effecten is minder gekend. In de
literatuur vindt men significante effecten voor de impact van de buurt, maar deze
zijn beduidend minder sterk dan de impact van de kenmerken van het individu of
het huishouden (bijvoorbeeld een grootteorde van 5% van de te verklaren variantie).
In de literatuur worden diverse soorten van contextuele effecten onderscheiden.
Personen die in een zelfde gemeente wonen kunnen dezelfde kenmerken delen die
het gevolg zijn van eerdere selectiemechanismen (zoals bijvoorbeeld de prijs voor het 

(1) Anne-Catherine Guio is onderzoekster bij IWEPS (Institut Wallon de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la statistique). Sarah Carpentier is onderzoekster aan het Centrum voor Sociaal Beleid Her-
man Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Dank aan Karel van den Bosch voor zijn bemerkingen
bij een eerdere versie van de tekst, en dank aan Pieter van den Broucke voor de update van de
gegevens naar EU-SILC 2008.
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huren of aankopen van een woning). Zij worden ook blootgesteld aan dezelfde
(sociale) diensten, en richten zich op eenzelfde arbeidsmarkt. Verder kan de plaats
waar men woont, een impact hebben op de socialisatie van personen en hun waar-
den en normen, op het netwerk dat men uitbouwt, en de toegang die men heeft tot
kennis en informatie (Buck, 2001; Sampson, 2002; Pechoux, 2006). Ten vierde, ook
op Europees niveau erkent men het belang van het lokale niveau in functie van de
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. De laatste jaren besteedt de OMC meer
aandacht aan de integratie en mobilisatie van alle lokale actoren in de Open Meth-
ode voor Cöordinatie Sociale Bescherming en Sociale Insluiting. Verder heeft dit
artikel ook als doelstelling om armoede te becijferen op basis van een complemen-
taire gegevensbron aan de EU-SILC-enquête met eigen voordelen en tekorten.

Becijferen hoeveel personen per gemeente in bestaansonzekerheid leven, en wie
dat zijn, is echter geen sinecure. De gebruikelijke manier om armoede te meten,
met een relatieve armoedemaat (2) op basis van de enquête over inkomens en le-
vensomstandigheden (Statistics on Income and Living Conditions, SILC) is niet ade-
quaat (Guio, 2009; Verma en Betti, 2011). Deze enquêtegegevens, gebaseerd op een
steekproef van huishoudens, zijn onvoldoende betrouwbaar om uitspraken te doen
op het gemeentelijke niveau. Daarom zijn beleidsverantwoordelijken, veldwerkers
en onderzoekers aangewezen op administratieve gegevensbanken. Fiscale data en
gegevens over risicogroepen worden courant gebruikt om een idee te hebben van
de gemeentelijke sociale situatie. Nochtans zijn beide daarvoor niet zo geschikt. De
fiscale gegevens bevatten, ten eerste, niet de volledige bevolking. Personen die geen
belastingen betalen, zijn niet opgenomen. Dit zijn zowel personen die nulinkomens
rapporteren (vb. personen met specifieke statuten zoals beursstudenten) als personen
die geen aanslagbiljet ontvangen (vb. personen met leefloon). Volgens schattingen
van de Hoge Raad voor Financiën was in 1992 14% van de bevolking niet
opgenomen in de fiscale statistieken (Pittevils en Timmermans, 1995). Dit percen-
tage zou gedaald zijn – onder meer door de invoering van het terugbetaalbaar belas-
tingkrediet – en wordt geraamd op ongeveer 10% van de bevolking. Exacte recentere
schattingen zijn echter niet voorhanden. Ten tweede vormt het fiscale huishouden
(de persoon of de personen die één belastingaangifte invullen) de analyse-eenheid
en niet het gezin in zijn sociologische betekenis (de personen die samenwonen en
hun inkomsten en uitgaven volledig of gedeeltelijk samenbrengen). Deze laatste
definitie is gebruikelijk bij de meting van armoede. Ten derde, de fiscale gegevens
meten het belastbare inkomen en niet het beschikbare of besteedbare inkomen. In
het belastbare inkomen zijn niet-belastbare inkomsten zoals de kinderbijslag en het
leefloon niet opgenomen. Een andere manier om de sociale situatie van gemeentes
in kaart te brengen, is op basis van risicogroepen (Vlaamse Regering, 2005, p. 38;
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2009; Block e.a., 2006, p. 304; D’Olieslaeger
en de Boyser, 2005, pp. 328-358). Dit gaat bijvoorbeeld om de personen die

(2) Het armoederisicopercentage identificeert het percentage van de bevolking dat leeft in een
huishouden met een inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal gestandaardiseerd inkomen. 
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een werkloosheidsuitkering, een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen (3)
ontvangen. Maar deze gegevens zijn op persoonsniveau beschikbaar en nemen niet
steeds de inkomenssituatie van het gezin waartoe de persoon behoort, mee. Niet
alle werklozen leven bijvoorbeeld onder de armoedegrens. Of een werkloze als
bestaansonzeker beschouwd kan worden of niet, is afhankelijk van de inkomsten
van alle leden van het gezin. Daarenboven tellen we personen dubbel als we ver-
schillende uitkeringen samentellen. Een persoon kan immers uitkeringen com-
bineren (bijvoorbeeld een wachtuitkering of een lage werkloosheidsuitkering met
een aanvullend leefloon).

In dit artikel bestuderen we een alternatieve methode om de sociale situatie van een
gemeente in kaart te brengen. We werken met de cijfers over de rechthebbenden
op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (4). Dit heeft twee
voordelen ten opzichte van cijfers over de uitkeringsgerechtigden voor verschil-
lende aparte uitkeringen (vb. werkloosheid, invaliditeit en leefloon). Ten eerste, de
verhoogde tegemoetkoming groepeert verschillende uitkeringsgroepen. Ten
tweede, de verhoogde tegemoetkoming heeft sinds april 2007 op alle leden van het
huishouden betrekking. Vóór deze datum werden enkel de hoofdtitularissen
opgenomen in de statistieken over de verhoogde tegemoetkoming in de ziekte-
verzekering. Het percentage personen met het vroegere WIGW-statuut of de recen-
tere verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering werd reeds vaak gebruikt
(Observatorium voor Welzijn en gezondheid, 2008; Block e.a., 2006, p. 311;
D’Olieslaeger en de Boyser, 2005, p. 368; Provincie Antwerpen, 2008). Maar er
werd nog niet nagegaan in welke mate deze gegevens overeenstemmen met de
gebruikelijke armoedemeting en of ze een valide en betrouwbare indicator voor
bestaansonzekerheid op lokaal niveau zijn.

Dit artikel bestaat uit zes delen. In het eerste deel beschrijven we hoe armoede
doorgaans gemeten wordt. In het tweede luik gaan we na wie recht heeft op een
verhoogde uitkering in de ziekteverzekering. In het derde hoofdstuk vergelijken we
de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en de relatieve armoede-
maat in termen van definities en cijfers. In het vierde hoofdstuk bekijken we wat de
cijfers op gemeentelijk niveau vertellen. In het vijfde deel evalueren we of het per-
centage gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming een valide en betrouw-
bare indicator voor bestaansonzekerheid is. In deel zes analyseren we of het per-
centage personen met een verhoogde tegemoetkoming verschilt van andere
gemeentelijke sociale indicatoren. Ten slotte zetten we de belangrijkste vaststellin-
gen in de verf.

(3) Deze uitkering stemt overeen met het vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
(4) Als een persoon een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering geniet, betaalt deze per-
soon minder remgeld bij bijvoorbeeld een ziekenhuisverblijf of voor de raadpleging van een arts.
Ook kan de derdebetalersregeling toegepast worden, waardoor de rechthebbende niet langer zelf
eerst remgeld dient te betalen voor deze medische zorgen. Verder vormt de erkenning van een ver-
hoogde verzekeringstegemoetkoming vaak de basis voor de toekenning van bijkomende voordelen
door andere instanties en lokale besturen.
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1. EEN RELATIEVE ARMOEDEMAAT

Armoede wordt in België, zoals in de meeste Europese landen, doorgaans gemeten
met de hulp van een relatieve armoedemaat (5), namelijk het armoederisicopercen-
tage (Atkinson et al., 2001; European Commission, 2006, p. 6; FOD Sociale Zeker-
heid, 2008, pp. 165-187) op basis van de EU-SILC-enquête. Deze maat is relatief
omdat een persoon als bestaansonzeker beschouwd wordt ten opzichte van de
levensstandaard van de andere inwoners van het land waarin deze persoon woont.
Het armoederisicopercentage identificeert het percentage van de bevolking dat leeft
in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen dat ten minste 60% van het
mediaan (6) nationaal inkomen bedraagt (7). Deze grens wordt de armoededrempel
of armoedelijn genoemd. Deze bedroeg in 2008 in België voor een alleenstaande
10.791 EUR op jaarbasis (of 899 EUR op maandbasis). De drempel kan ook omgere-
kend worden voor verschillende gezinstypes in functie van het aantal volwassenen
en kinderen in het gezin, rekening houdend met schaalvoordelen. De armoedegrens
voor een gezin met twee kinderen bijvoorbeeld bedroeg in 2008 22.661 EUR per
jaar (of 1.888 EUR op maandbasis).

Jaarlijks worden ongeveer 6.000 Belgische huishoudens (11.000 personen) in het
kader van de Belgische EU-SILC-enquête geïnterviewd. De enquête is gebaseerd op
een Europese verordening (European Parliament and Council, 2003) zodat de EU-27
landen geharmoniseerd gegevens verzamelen over het inkomen en de levensom-
standigheden van de huishoudens. De enquête bevraagt een representatief staal van
de bevolking van private huishoudens.

(5) Ook deze indicator heeft zijn voor- en nadelen. Meer informatie hierover vind je in Atkinson e.a.
(2001). Andere methodes om armoede te meten zijn een wettelijke definitie (vb. personen met
leefloon) of een budgetnorm, met name de prijs van een korf van goederen die als minimaal
beschouwd wordt.
(6) Het mediane inkomen is het middelste inkomen als alle inkomens gerangschikt worden van laag
naar hoog. Het mediane inkomen verdeelt een bevolking dus in twee gelijke delen. De ene helft van
de bevolking heeft een inkomen dat hoger is dan het mediane inkomen. De andere helft heeft een
lager inkomen.
(7) Bij de berekening van het armoederisicopercentage wordt het aantal personen geteld, en niet het
aantal huishoudens. Maar om een persoon op de inkomensladder te situeren moet aan deze persoon
een individueel inkomen toegerekend worden. Daarvoor wordt het totale beschikbare inkomen van
het huishouden waarvan de persoon deel uitmaakt, gedeeld door een equivalentieschaal. Een equiva-
lentieschaal is dus een methode om huishoudinkomens om te zetten naar individuele inkomens,
rekening houdend met schaalvoordelen, die toelaat om de inkomenssituatie van personen in verschil-
lende huishoudsituaties te vergelijken. De gehanteerde equivalentieschaal is de gewijzigde OECD-
schaal, die aan elke eerste volwassene een gewicht één toekent. Elke bijkomende volwassen (van 14
jaar of ouder) telt als 0,5 en elk kind jonger dan 14 jaar telt als 0,3. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor
een koppel met twee kinderen jongeren dan 14 jaar het gezinsinkomen gedeeld wordt door 2,1 (1 +
0,5 + 0,3 + 0,3) om dit inkomen te vergelijken met het inkomen van een alleenstaande.
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2. DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING (8)

Personen met lage inkomens kunnen genieten van een verhoogde terugbetaling in
de ziekteverzekering. Dit recht kan op twee manieren verkregen worden, namelijk
1) op basis van het genot van een sociaal voordeel, of op basis van de ZIV-
hoedanigheid in combinatie met een inkomenstoets en 2) op basis van het OMNIO-
statuut, waarbij eveneens een inkomenstoets wordt gedaan. We bespreken deze
twee mogelijkheden meer in detail.

2.1. HET GENOT VAN EEN SOCIAAL VOORDEEL OF VAN DE ZIV-HOEDANIGHEID
De begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzeking buiten
de OMNIO-regeling kunnen onderscheiden worden in twee groepen. Enerzijds zijn
er personen in specifieke statuten (met ZIV-hoedanigheid) die de erkenning verkrij-
gen na een inkomenstoets, en anderzijds uitkeringsgerechtigden aan wie de ver-
hoogde tegemoetkoming automatisch wordt toegekend. Personen met volgende
sociale voordelen krijgen de toekenning automatisch: zij die ononderbroken een
leefloon of een financiële steun ontvangen gedurende ten minste drie maanden (9),
personen die een tegemoetkoming voor een handicap ontvangen, en zij die van de
inkomensgarantie voor ouderen of het vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaar-
den genieten. Voor hen werd reeds een inkomenstoets uitgevoerd in het kader van
de toekenning van een uitkering. De tegemoetkoming wordt ook toegekend aan
zijn/haar echtgenoot of levenspartner en aan de personen die zij ten laste hebben.
Verder wordt de verhoogde tegemoetkoming toegekend aan personen in specifieke
statuten (met ZIV-hoedanigheid) die zelf een aanvraag indienen en aan de volgende
inkomensvoorwaarde voldoen: het jaarlijkse bruto belastbaar inkomen van het
huishouden (voor een alleenstaande) is niet hoger dan 14.887,95 EUR (bedragen
sinds 1.6.2009). Dit bedrag wordt vermeerderd met 2.756,15 EUR per persoon ten
laste. De personen, en hun levenspartner of echtgenoot en de personen die zij ten
laste hebben, in volgende statuten komen in aanmerking: gepensioneerden,
weduwen en weduwnaars, wezen, personen die gerechtigd zijn om in België te
verblijven en die 65 jaar of ouder zijn, voormalige ambtenaren in Afrika die minstens
65 jaar oud zijn, ambtenaren die ten minste één jaar arbeidsongeschikt zijn ten
gevolge van een ziekte of invaliditeit, leden van religieuze gemeenschappen, lang-
durig werklozen die ten minste 50 jaar oud zijn en die volledig uitkeringsgerechtigd
zijn gedurende minstens een jaar en ten slotte de kinderen met een fysieke of men-
tale ongeschiktheid van ten minste 66%. Sinds 1 juli 2010 werd de verhoogde tege-
moetkoming ook uitgebreid met volgende twee nieuwe groepen als het jaarlijks
bruto belastbaar inkomen van het huishouden niet hoger is dan 15.063,45 EUR (ver-
hoogd met 2.788,65 EUR per persoon ten laste): de langdurig werklozen (= zij die
meer dan een jaar werkloos zijn) ongeacht hun leeftijd (10), en de persoon met een een-
oudergezin ten laste.

(8) Regeling zoals van toepassing sinds april 2007.
(9) Of zes maanden onderbroken in een periode van 12 maanden.
(10) Vroeger kwamen enkel de langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren, in aanmerking.
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2.2. HET OMNIO-STATUUT
Sinds april 2007 werd de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ook
uitgebreid naar nieuwe groepen met lage inkomens door middel van OMNIO. De
opening van het recht via OMNIO is enkel gebaseerd op het inkomen, en niet op
een specifiek statuut (in combinatie met een laag inkomen). Zieken, werkenden met
een laag inkomen en/of deeltijds werkenden, zelfstandigen, huismoeders, e.a. kun-
nen allen genieten van het OMNIO-statuut als ze zelf een aanvraag indienen en als
het bruto jaarlijks belastbaar inkomen – voor de in 2008 ingediende aanvragen – van
het vorige jaar minder bedraagt dan 13.543,71 EUR, of dit bedrag vermeerderd met
2.507,30 EUR per persoon in het huishouden naast de aanvrager (11).

3. DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN DE RELATIEVE ARMOEDEMAAT: METEN
ZIJ HETZELFDE?

Het percentage van de bevolking met een verhoogde tegemoetkoming en het
armoederisico zijn verschillende benaderingen om het percentage personen in een
precaire inkomenssituatie te becijferen. Bij de verhoogde tegemoetkoming wordt
een geheel van legale definities van sociale risico’s gebruikt, terwijl de relatieve
armoedemaat gebaseerd is op de relatieve inkomenspositie. We gaan na of deze
twee methodes hetzelfde meten. Eerst bestuderen we of de achterliggende con-
cepten inkomen en huishouden overeenstemmen. Vervolgens beschrijven we wat
de cijfers volgens beide methodes voor de gewesten vertellen.

3.1. VERHOOGDE  TEGEMOETKOMING EN  ARMOEDEMET ING:  VERGEL I JKBARE
ACHTERLIGGENDE CONCEPTEN?
Het huishouden en het inkomen zijn cruciale noties bij armoedemeting. Zijn deze
concepten vergelijkbaar volgens EU-SILC en volgens de verhoogde tegemoetkoming
in de ziekteverzekering? We stellen vast dat de gehanteerde huishouddefinities
grosso modo gelijk zijn. Niettemin zijn de referentiebevolking, de huishouddefinitie,
en de datum waarop de huishoudsamenstelling gemeten wordt, (licht) verschil-
lend (zie tabel 1).

(11) Deze bedragen zijn geldig voor alle aanvragen in 2008, waarvoor het huishoudinkomen voor
2007 aan de vermelde bedragen voldoet.
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TABEL 1: HUISHOUDDEFINITIE VOLGENS EU-SILC EN BIJ DE TOEKENNING VAN DE VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING

Ten eerste nemen de twee methodes een iets andere bevolking in aanmerking. De
Belgische EU-SILC enquête houdt enkel rekening met personen in private
huishoudens die gekend zijn in het Rijksregister of het Vreemdelingenregister. Maar
zowel personen die in collectieve huishoudens (vb. een bejaardentehuis of een psy-
chiatrische instelling) als in private huishoudens gedomicilieerd zijn in het Bevol-
kingsregister (14), kunnen een aanvraag indienen voor een verhoogde tege-
moetkoming. Dus ook personen wonend in collectieve huishoudens zijn potentiële
rechthebbenden indien zij aan de voorwaarden voldoen om ingeschreven te zijn bij
een mutualiteit. De bevolking die in collectieve huishoudens gedomicilieerd is,
werd in 2001 op 144.000 personen geschat. Dit zijn voornamelijk ouderen (15).

(12) Personen ten laste zijn kinderen jonger dan 25 jaar voor wie de gerechtigde in het onderhoud
voorziet, de personen die onder hetzelfde dak verblijven, lage beroeps- en/of vervangingsinkomens
hebben en ofwel echtgenoot, ascendant of samenwonende zijn.
(13) Op het principe van de samenstelling op 1 januari is enkel een uitzondering mogelijk als het
gezin uitbreidt met een kind jonger dan 16 jaar voor wie men voor de eerste maal de inschrijving in
het Rijksregister vraagt.
(14) Het Bevolkingsregister bevat onder meer het Rijksregister, het Vreemdelingenregister en het
Wachtregister.
(15) Het totaal van de bevolking gedomicilieerd in collectieve huishoudens werd op basis van de
sociaaleconomische enquête in 2001 geschat op 144.334 personen (FOD Sociale Zekerheid, 2006,
pp. 22-23). De bevolking gedomicilieerd in collectieve huishoudens omvat personen gedomicilieerd
in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis, een klooster of abdij, een instelling voor gehandicap-
te personen, een familiepension, een psychiatrische instelling, een verzorgingsinstelling, een collecti-
viteit van private huishoudens, een opvangcentrum, een studentenhuis of weeshuis, een kazerne,
een strafinstelling, een referentieadres (zeeman, binnenschipper, enz.), een beschermde werkplaats
en personen met een speciale verblijfsplaats. 70% van de personen die in collectieve huishoudens
wonen, zijn vrouwen en drie vierde is ouder dan 65. Sinds 2001 zijn er echter ook wijzigingen
geweest in de opvang van nieuwkomers.

197

BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

EU-SILC Sociaal voordeel/ZIV-
hoedanigheid 

OMNIO 

Referentiebevolking Bevolking in private 
huishoudens opgenomen in
het Rijksregister en het
Vreemdelingenregister 

Bevolking in private en
collectieve huishoudens 
opgenomen in het 
Rijksregister (inclusief
Vreemdelingenregister) 

Bevolking in private en 
collectieve huishoudens 
in het Rijksregister 
(inclusief 
Vreemdelingenregister)  

Huishouddefinitie Een alleenstaande of een
groep personen die in dezelfde
woning wonen en die hun 
inkomsten (gedeeltelijk) 
samenbrengen en uitgaven 
(gedeeltelijk) 
gemeenschappelijk doen 

Zij die samenwonen en
een feitelijk gezin
vormen, namelijk de
rechthebbende, zijn
echtgenoot of levens-
partner en de personen
te hunnen laste (12) 
(= feitelijke situatie)  

Personen die volgens het 
rijksregister op 1 januari
gedomicilieerd zijn op 
hetzelfde adres, al dan
niet met familieband 

Referentiedatum
huishoudsamenstelling 

Het moment van de afname 
van de enquête 
(veldwerkperiode)  

Het moment van de 
aanvraag  

Op 1 januari (van het jaar 
van de aanvraag) (13) 

Bron: auteurs (ADSEI, 2004; KB OMIO 2007). 
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Ten tweede zijn huishoudleden zowel in de EU-SILC-enquête als bij de toeken-
ning op basis van de ZIV-hoedanigheid en andere sociale uitkeringen (vb. IGO en
leefloon), zij die feitelijk samenwonen. De toekenning van het OMNIO-statuut
gebeurt daarentegen op basis van de gezinssituatie zoals die weergeven is in het
Rijksregister. De feitelijke situatie en de situatie volgens het Rijksregister stemmen
echter niet steeds overeen, zeker niet bij personen in precaire situaties. In bepaalde
gevallen is het ook mogelijk dat een persoon ten laste is volgens de ziekteverzeke-
ring, maar geen deel uitmaakt van het Rijksregistergezin. Ten derde, verschilt de
datum waarop de huishoudsamenstelling gemeten wordt, licht bij beide methodes.
Bij de toekenning van het OMNIO-statuut telt de gezinssituatie op 1 januari van het
jaar van de aanvraag. Bij de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming op basis
van de ZIV-hoedanigheid of sociale uitkeringen geldt echter de gezinssituatie op het
moment van de aanvraag en in de EU-SILC-enquête wordt de gezinssituatie gemeten
op het moment van de veldwerkperiode voor de enquête. Ondanks deze kleinere
verschillen, kunnen we toch grosso modo zeggen dat de gehanteerde huishoudcon-
cepten gelijklopend zijn.

Nu gaan we na of de inkomensconcepten overeenstemmen. We analyseren of de
inkomensgrens die gehanteerd wordt bij de toekenning van de voorkeurregeling,
vergelijkbaar is met de EU-SILC-armoedegrens (60% van het mediaan inkomen, of
10791 EUR per jaar voor een alleenstaande in 2008).

TABEL 2: INKOMENSDEFINITIE VOLGENS EU-SILC EN BIJ DE TOEKENNING VAN DE VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING EN DE VOORNAAMSTE INKOMENSCOMPONENTEN

(16) Met vrijstelling tot een bepaald bedrag.
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 EU-SILC Verhoogde tegemoetkoming 
Algemene definitie De som van de netto-inkomsten op 

jaarbasis van alle leden van het 
huishouden 

Het jaarlijkse bruto belastbaar inkomen 
volgens het aanslagbiljet (vóór belastingen 
en vóór alle belastingverminderingen en –
vrijstellingen) 

Netto arbeidsinkomens  Bruto arbeidsinkomens  
Alle netto vervangingsinkomens 
(Pensioenen, werkloosheids-
uitkeringen, uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit, uitkeringen voor 
tijdskrediet, inkomensgarantie voor 
ouderen, (equivalent) leefloon)  

De bruto belastbare vervangingsinkomens 
(pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, 
uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit, uitkeringen voor tijdskrediet,…) 
Maar niet de niet-belastbare 
vervangingsinkomens zoals het leefloon, de 
IGO, de inkomensvervangende uitkering aan 
personen met een handicap en de uitkering 
voor hulp aan derden 

Alle huuropbrengsten (behalve de 
geïmputeerde huur voor de 
woningen bewoond door hun 
eigenaar) 

Huuropbrengsten (aangegeven)  
Kadastraal inkomen van de eigen woning of 
van onroerende goederen (maar niet de huur 
voor gehuurde woningen) (16) 

Dividenden en andere 
kapitaalsinkomsten 

Dividenden en andere kapitaalsinkomsten 

Alimentatievergoedingen Alimentatievergoedingen 

Inkomenscomponenten 
 

Kinderbijslag  
Rapportering Zelfgerapporteerde inkomens Deels zelfgerapporteerde inkomens,  

Deels aangegeven inkomens 
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Zoals in tabel 2 te zien is, zijn de inkomensconcepten in SILC en bij de toekenning
van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering duidelijk verschillend.
Bij de verhoogde tegemoetkoming wordt het bruto belastbare inkomen van het
huishouden in rekening genomen, terwijl in EU-SILC het beschikbare
huishoudinkomen na belastingen (niet-belastbare inkomen zoals de kinderbijslag of
huuropbrengsten inbegrepen) gemeten wordt. Daarom rekenen we de bruto
inkomensgrens, die gehanteerd wordt bij de toekenning van de verhoogde uitkering
in de ziekteverzekering, om naar een netto-inkomensgrens. Dit doen we door dit
bedrag te verminderen met de belastingen die betaald worden door uitkerings-
gerechtigden met andere inkomsten in diverse gezinstypes. Het verkregen bedrag
wordt vervolgens vermeerderd met de bedragen van de kinderbijslag voor gezinnen
met kinderen (of de verhoogde kinderbijslag waar dit van toepassing is). Op die
manier hebben we de inkomensgrens voor de verhoogde uitkering in de ziekte-
verzekering per gezinstype en per inkomensbron omgezet naar het overeenkomstige
beschikbaar inkomen zodat de inkomensgrens voor de verhoogde tegemoetkoming
kan uitgedrukt worden in termen van de 60%-armoedegrens.

Op basis van tabel 3 zien we dat de inkomensgrens voor de verhoogde verzekerings-
tussenkomst tussen 105% (voor een koppel dat werkloos, invalide of gepensioneerd
is) en 133% (voor een alleenstaande invalide) van de armoedegrens bedraagt. De
variatie tussen huishoudtypes voor personen met dezelfde inkomensbronnen toont
dat de inkomensgrens voor de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
en de armoedegrens niet proportioneel evolueert als het huishouden een extra per-
soon telt. Elke bijkomende persoon verhoogt de inkomensgrens met ongeveer 20%
(18%) bij de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering,
terwijl de armoedegrens met 30% stijgt bij een persoon onder de 15 jaar en met 50%
bij een volwassene. Eenoudergezinnen en koppels (met of zonder kinderen) hebben
dus minder kans om een inkomen te hebben dat lager is dan de drempel voor de ver-
hoogde tegemoetkoming dan om een inkomen onder de armoededrempel te hebben.

199

BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

GUIO-NED.qxp  20-12-2011  10:38  Pagina 199



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2011

TABEL 3: VERHOUDING TUSSEN DE GEBRUIKTE INKOMENSGRENS BIJ DE TOEKENNING VAN DE
VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN DE ARMOEDEGRENS (60% VAN HET MEDIAAN INKOMEN)
VOOR VERSCHILLENDE HUISHOUDTYPES EN INKOMENSBRONNEN

Hypotheses: de inkomensgrens voor de verhoogde tegemoetkoming, die berekend
wordt als de som van de bruto inkomens van het huishouden (zonder kinderbijsla-
gen), wordt omgezet naar een netto-inkomen om de vergelijking te maken met de
armoedegrens. Voor gezinnen met kinderen wordt daar de kinderbijslag aan
toegevoegd, omdat de armoedegrens berekend is op basis van het netto beschikbaar
inkomen inclusief de kinderbijslag. Voor de omzetting bruto-netto werd de fiscale
wetgeving toegepast (met gebruik van de tool op de Tax-on-web website). De
gemeentelijke opcentiemen bedragen 8%. De kinderen zijn 3 en 6 jaar. De ver-
hoogde kinderbijslag werd toegekend volgens het statuut van de begunstigde en in
de veronderstelling dat het inkomen lager is dan 2.060,91 EUR bruto per maand
(voor een alleenstaande met kinderen) of dan 2.131,19 EUR bruto per maand (voor
een koppel met kinderen). De armoededrempel was de armoededrempel voor 2008
(inkomen 2007).

Verder wordt de relatieve inkomensgrens jaarlijks opnieuw berekend op basis van
de SILC-enquête. De bedragen van de inkomensgrenzen die gehanteerd worden in
het kader van de verhoogde tegemoetkoming, worden wel geïndexeerd (17), maar

(17) Aangepast aan de evolutie van de prijzen van de gezondheidsindex.
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Huishoudtype  Inkomensbron 
Inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming 
/armoedegrens 

Alleenwonende Gepensioneerde 122% 

  Invalide 133% 

  Werkloos 132% 

  Werkend  125% 

Koppel  Gepensioneerden 105% 

  Invaliden  105% 

  Werklozen 105% 

  Werkenden 119% 

Eenouder met twee kinderen  Gepensioneerde 123% 

  Invalide 129% 

  Werkloos 122% 

  Werkend  125% 

Koppel met twee kinderen Gepensioneerden 115% 

  Invaliden  116% 

  Werklozen 107% 

  Werkenden 116% 

Bron: berekeningen IWEPS. 
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niet automatisch aangepast aan de welvaartsevolutie. In de EU-SILC-enquête wordt
de welvaartsevolutie echter automatisch meegenomen. Ter illustratie, de armoede-
drempel evolueerde van 777 EUR per maand voor een alleenstaande in EU-SILC
2004 (inkomsten 2003) tot 899 EUR in 2008 (inkomsten 2007), wat een stijging met
16% betekent. De inkomensgrenzen in de verhoogde ziekteverzekering evolueerden
met 7% in die periode (tot oktober 2007). Daarna werden de inkomensgrenzen
zowel aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen als aan de welvaart zodat
we een stijging met 15% noteren van de inkomensgrens van 12.732,29 EUR in juni
2003 voor een alleenstaande tot 1.624,70 EUR in oktober 2008.

TABEL 4: EVOLUTIE VAN DE INKOMENSGRENZEN IN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN DE
ARMOEDEGRENS

Ten slotte zijn de cijfers voor de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzeke-
ring afhankelijk van de regelgeving over de opening en het behoud van het recht van
de voorkeurregeling zelf en van de achterliggende statuten (20) en weerspiegelen

(18) Aanpassing aan de evolutie van de consumptieprijzen en de welvaartsevolutie.
(19) Idem.
(20) Het OMNIO-statuut wordt toegekend vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwar-
taal van de volledige indiening van het dossier, terwijl de erkenning op basis van de ZIV-hoedanig-
heid ingaat vanaf de datum van de verklaring op eer. Als de gezinssamenstelling wijzigt of de inko-
menssituatie verandert zodat de inkomensgrens overschreden wordt, of een gerechtigde zijn hoeda-
nigheid op basis van het sociaal voordeel of ZIV-statuut verliest, behoudt deze het recht tot 31
december van het jaar. Dit geldt ook voor het OMNIO-statuut, tenzij de wijziging plaatsvindt tijdens
het vierde kwartaal van het jaar, dan wordt het recht behouden tot 31 december van het volgende
jaar. Door de wetgeving omtrent het behoud van het recht geven de cijfers ook geen exacte
momentopname.

201

BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

  Verhoogde tegemoetkoming Arm 

  Inkomensgrens 
Evolutie inkomensgrens voor 

een alleenstaande   
Armoedegrens 
alleenstaande 

Evolutie 
armoedegrens 

Datum  Hoofdbegunstigde 
Persoon 
ten laste 

Sinds juni 
2003 

Sinds vorige 
grens 

Jaar 
(inkomsten 
vorig jaar) Alleenstaande Sinds 2004 

1/09/2010 15.364,99 2.844,47 21% 2%    

1/01/2010 15.063,45 2.788,65 18% 1%    

1/06/2009 14.887,95 2.756,15 17% 2%    

1/09/2008 14.624,70 2.707,42 15% 2%    

1/05/2008 14.337,94 2.654,33 13% 2%    

1/01/2008(18) 14.057,18 2.602,36 10% 3% 2008 10.788 16% 

1/09/2007(19) 13.606,77 2.518,97 7% 1% 2007 10.452 12% 

1/10/2006 13.512,18 2.501,47 6% 2% 2006 10.316 11% 

1/08/2005 13.246,34 2.452,25 4% 2% 2005 9942 7% 

1/10/2004 12.986,37 2.404,13 2% 2% 2004 9324  

1/06/2003 12.732,29 2.357,09 0% 2%    

1/02/2002 12.482,92 2.310,92  2%    

1/01/2002 12.238,25 2.265,63        
 
Bron: RIZIV (http://www.inami.fgov.be/citizen/fr/medical-cost/SANTH_4_4_1.htm#10); EUSILC (FOD Economie- ADSEI). 
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ze geen perfecte momentopname. Ook zijn de SILC-inkomens zelfgerapporteerde
inkomens, terwijl de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering deels
gebaseerd is op zelfgerapporteerde inkomens en deels op wettelijk aangegeven
bedragen.

3.2. EEN VERGELIJKING VAN DE GEWESTELIJKE CIJFERS
Tabel 5 toont zowel het percentage van de bevolking dat geniet van een verhoogde
uitkering in de ziekteverzekering, als dat bestaansonzeker is. Deze percentages
(respectievelijk 13% en 15%) liggen voor België relatief dicht bij elkaar. Ook tonen
beide series cijfers eenzelfde patroon voor de regio’s. Brussel kent het hoogste
armoederisico, gevolgd door het Waals gewest en ten slotte het Vlaams Gewest.
Niettemin is het percentage rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in
de ziekteverzekering in Wallonië (20% versus 14%) en in het Brussels Gewest (26%
versus 17%) een stuk lager dan het percentage met een armoederisico. Nochtans
verwachten we een hoger aandeel personen met recht op de verhoogde tege-
moetkoming, aangezien de inkomensgrenzen hoger liggen. Dit kan te maken
hebben met de non-take up van het OMNIO-statuut (zie verder) of met het feit dat
de cijfers over de verhoogde tegemoetkoming enkel diegenen weergeven die op 1
januari genoten van de verhoogde tegemoetkoming.

TABEL 5: ARMOEDERISICOPERCENTAGE EN PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING VOOR BELGIE EN NAAR GEWEST

Ook als we de verdeling naar leeftijd voor beide methodes vergelijken (zie figuur 1),
stellen we vast dat verschillende risicogroepen geïdentificeerd worden.

(21) Deze gegevens zijn gebaseerd op een beperkte steekproef. Als we rekening houden met
betrouwbaarheidsintervallen, ligt het armoederisicopercentage voor het Brussels Gewest voor 2008
tussen 12,6% en 40,0% (Observatorium voor Welzijn en Gezondheid, 2010, p. 16).
(22) http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/inkomens/armoede/index.jsp.
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Verhoogde tegemoetkoming Armoederisico (60%) 

Aantal Percentage Percentage 

België 1 380 849  13% 15% 

Brusselse Gewest  180 050  17% 26% (21) 

Vlaamse Gewest 705 851  12% 10% 

Waalse Gewest 494 948  14% 20% 

Bron: bevolkingsgegevens: Rijksregister (Bevolking op 1 januari 2008); WIGW-gegevens: Datawarehouse Arbeidsmarkt
en Sociale Bescherming (1 januari 2008); Armoedecijfers: EU-SILC 2008 (FOD economie -ADSEI) (22). 
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FIGUUR 1: VERDELING VAN DE BEVOLKING MET EEN ARMOEDERISCIO EN DE BEGUNSTIGDEN
VAN DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING PER GEWEST NAAR LEEF-
TIJDSGROEP

Beide methodes onderscheiden beduidend meer oudere bestaansonzekeren in de
twee gewesten, maar er is toch een aanzienlijk groter aandeel ouderen in Vlaan-
deren dan in Wallonië. In Vlaanderen is meer dan de helft (53%) van de begunstig-
den van een verhoogde uitkering in de ziekteverzekering 65 jaar of ouder, terwijl
één derde van de bestaansonzekeren (32%) tot deze leeftijdsgroep behoort. In Wal-
lonië is het aandeel oudere begunstigden van de verhoogde ziekteverzekering
beperkter (37%), maar ook daar blijft het hoger dan het aandeel bestaansonzekeren
op basis van de SILC-enquête (15%). Daarentegen zijn de leeftijdsgroepen onder de
50 jaar ondervertegenwoordigd bij de begunstigden van de verhoogde uitkering in
de ziekteverzekering ten opzichte van hun aandeel in de armoedecijfers. We stellen
ook vast dat de verdeling naar geslacht verschillend is, wat samenhangt met de
leeftijdssamenstelling. Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd bij de begunstigden
van de verhoogde tegemoetkoming: de man-vrouwverdeling voor de rechthebben-
den met een verhoogde tegemoetkoming is 40-60 terwijl de verdeling van de perso-
nen met een armoederisico in 2008 55% vrouwen en 45% mannen toont.
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BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR
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Bron: EU-SILC, 2008; RIZIV, 1 januari 2008 (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming); 
Rijksregister (FOD Economie - ADSEI). 
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TABEL 6: PERCENTAGE MET VERHOOGDE TEGEMOETKOMING EN ARMOEDERISICOPERCENTAGE
PER LEEFTIJDSGROEP VOOR BELGIË EN NAAR GEWEST (23)

Dezelfde tendensen stellen we vast als we het armoederisciopercentage en het per-
centage met een verhoogde uitkering in de ziekteverzekering vergelijken naar leef-
tijdsgroepen (zie tabel 6). Een op drie personen ouder dan 64 jaar geniet het statuut
van verhoogde tegemoetkoming, terwijl iets minder dan 1 op 4 ouderen bestaans-
onzeker is. Daarentegen noteren we voor alle leeftijdsgroepen onder de 50 jaar een
(veel) lagere kans op een verhoogde tegemoetkoming dan het percentage met een
armoederisico.

De verschillen voor diverse leeftijdsgroepen zijn zowel toe te schrijven aan de
statuten die als ZIV erkend kunnen worden (o.a. weduwen en weduwnaars, gepen-
sioneerden, oudere werklozen en invaliden) als aan de beperkte impact van het
OMNIO-statuut bij de potentiële rechthebbenden (zoals werkende armen en werk-
lozen onder de 50 jaar). Zoals tabel 7 toont, blijft het aantal OMNIO-begunstigden
relatief beperkt, namelijk iets meer dan 1% van de totale bevolking. Tegelijk toont
tabel 7 duidelijk dat vooral personen jonger dan 50 jaar van deze maatregel

(23) De gegevens uitgesplitst naar leeftijd voor het Brussels Gewest op basis van de SILC-enquête zijn
niet betrouwbaar (nb).
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Verhoogde tegemoetkoming 

  Brussels Gewest  Vlaams Gewest Waals Gewest België 

0-15 17% 6% 10% 9% 

16-24 19% 7% 13% 10% 

25-49 11% 5% 8% 6% 

50-64 20% 10% 16% 13% 

65+ 31% 34% 33% 33% 

Totaal 17% 11% 14% 13% 

  Armoederisico      

  Brussels Gewest  Vlaams Gewest Waals Gewest België 

0-15 nb 10% 24% 17% 

16-24 nb 9% 24% 18% 

25-49 nb 6% 15% 10% 

50-64 nb 11% 17% 14% 

65+ nb 19% 24% 21% 

Totaal 26% 10% 20% 15% 

Bron: EU-SILC, 2008 (FOD Economie – ADSEI); RIZIV, 1 januari 2008 
(Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming); Rijksregister 
(FOD Economie – ADSEI), berekeningen auteurs verhoogde tegemoetkoming. 

  Armoederisico    
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genieten. De hoogste incidentie vinden we bij kinderen en jongeren (2%) en in het
Brussels Gewest (2,7%). In het Brussels Gewest hebben zelfs 4% van de kinderen
een OMNIO-statuut. Het Brussels Gewest neemt ook bijna één vijfde van de OMNIO-
begunstigden voor zijn rekening. Het Waals en Vlaams Gewest zijn elk goed voor
ongeveer 40% van de begunstigden.

TABEL 7: PERCENTAGE VAN DE TOTALE BEVOLKING MET OMNIO NAAR LEEFTIJDSGROEP EN
GEWEST OP 1 JANUARI 2008

Niet alle personen die recht hebben op OMNIO, genieten echter reeds van deze maat-
regel (aangezien OMNIO niet automatisch toegekend wordt). Het RIZIV schat dat
855.000 personen potentieel gebruik kunnen maken van het OMNIO-statuut in België
(RIZIV, 2007, p.4) terwijl op 1 januari 2009 slechts 188.000 personen OMNIO ge-
nieten. Er zouden dus meer dan vier keer zoveel personen recht hebben op de
OMNIO-uitkering. Op basis van de trimesteriële evolutie van het aantal begunstigden
sinds de lancering van het OMNIO-statuut (zie figuur 2) kunnen we een verdere uit-
breiding van het aantal begunstigden verwachten, naarmate de maatregel meer be-
kend is. Het aantal begunstigden vervijfvoudigde reeds in anderhalf jaar. Maar dit aan-
tal blijft ver onder het niveau van het potentieel geschatte aantal. Een belangrijke reden
hiervoor zou volgens de CM de zware administratieve last van de aanvraag zijn (24).

(24) http://www.acw.be/verbond/mechelen/images/stories/0603_vis_mec_017.pdf (12/05/09).
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BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

  
Brussels 
Gewest 

Vlaams Gewest Waals Gewest België 

0-17 jaar 4,0% 1,5% 2,4% 2,1% 

18-24 jaar 1,7% 0,9% 1,6% 1,2% 

25-49 jaar 2,0% 0,8% 1,6% 1,1% 

50-64 jaar 0,6% 0,4% 0,5% 0,5% 

65 jaar en ouder 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Totaal 2,7% 1,0% 1,8% 1,4% 

Aantal OMNIO-begunstigden 20314 45567 45355 111236 

Aandeel OMNIO-begunstigden 18,3% 41,0% 40,7% 100% 

Bron: RIZIV (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming), Rijksregister (FOD Economie - ADSEI), 
berekeningen auteurs. 
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FIGUUR 2: TRIMESTERIELE EVOLUTIE VAN HET AANTAL OMNIO-BEGUNSTIGDEN IN BELGIE VAN
1 JULI 2007 TOT 1 JANUARI 2009

4. GEMEENTELIJKE CIJFERS OVER DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

KAART 1: PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING PER GEMEENTE MET EEN VERHOOGDE TEGE-
MOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING OP 1 JANUARI 2008
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Bron: RIZIV http://www.inami.fgov.be/secure/fr/medical_cost/general/omnio/beneficiary/index.htm (22/04/09).
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Kaart 1 toont het percentage begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming per
gemeente op 1 januari 2008. Deze wordt mede beïnvloed door de leeftijdsverdeling
van de bevolking binnen gemeentes. We stellen een duidelijke ruimtelijke spreiding
en een sterke heterogeniteit binnen de regio’s vast. Het percentage personen met
een verhoogde uitkering varieert van 4% tot 27%. De gemeentes met de laagste per-
centages zijn Kraainem en Wezembeek-Oppem in Vlaanderen en Lasne en Attert in
het Waalse gewest (zie tabel 8). De gemeentes met de hoogste aandelen gerechtig-
den op de verhoogde tegemoetkoming zijn Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-
Node in het Brussels Gewest. Voor het Vlaams Gewest daarentegen ligt de hoogste
gemeentelijke score een stuk lager (18%). In het Waals Gewest piekt het aandeel
met verhoogde tegemoetkoming bij 23%. Ook de gemeentes in het westen, dicht bij
de grens met Frankrijk, hebben een hoog aandeel gerechtigden op de verhoogde
tegemoetkoming, zoals de as Samber-Maas met steden als Luik, Charleroi, Bergen,
Namen en Verviers. Ook de meeste kustgemeenten, de gemeenten van het noord-
westen van het Brussels Gewest en sommige gedeeltes van West-Vlaanderen verto-
nen hoge cijfers. Ten minste 14% van de bevolking betaalt er minder remgeld bij de
opname van gezondheidszorgen. Ook de meeste grootsteden en regionale steden in
Vlaanderen zoals Gent, Antwerpen, Sint-Truiden en Genk kennen een hoog aandeel
gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming. De gemeentes van de provincies
Waals- en Vlaams-Brabant, de gemeentes in het Noorden van de provincie Antwer-
pen en het zuiden van Luxemburg hebben daarentegen slechts een klein aandeel
van de bevolking dat minder remgeld betaalt bij gezondheidszorgen.

TABEL 8: GEMEENTES MET DE HOOGSTE EN LAAGSTE BEVOLKINGSAANDELEN MET VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING PER GEWEST
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BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

 Laagste percentages  Hoogste percentages 

Vlaams Gewest    

Kraainem 4% De Panne 17% 

Wezembeek-Oppem 4% Oostende 17% 

Linkebeek 5% Herstappe 18% 

Tervuren 5% Vleteren 18% 

Hove 5% Lo-Reninge 18% 

Waals Gewest    

Lasne 4% Dison 22% 

Attert 4% Colfontaine 22% 

Messancy 5% Farciennes 23% 

Waterloo 6% Verviers 23% 

Chaumont-Gistoux 6% Liège 23% 

Brussels Gewest     

Sint-Pieters-Woluwe 6% Sint-Gillis 20% 

Oudergem 8% Brussel 21% 

Ukkel 9% Anderlecht 22% 

Watermaal-Bosvoorde 9% Sint-Jans-Molenbeek 27% 

Sint-Lambrechts-Woluwe 10% Sint-Joost-ten-Node 27% 

Bron: RIZIV (Datawarehouse Arbeismarkt en Sociale Bescherming), Rijksregister (FOD Economie, ADSEI), berekeningen 
auteurs. 

Laagste percentages 

Luik
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Kaart 2 beschrijft het aandeel van de gerechtigden op de verhoogde tegemoetko-
ming dat 65 jaar of ouder is, ten opzichte van de totale populatie die 65 jaar of ouder
is. De geografische spreiding op Kaart 2 toont een sterker onderscheid naar het aan-
deel oudere rechthebbenden in de gemeentes. Het aandeel 65-plussers met een ver-
hoogde tegemoetkoming in een gemeente varieert tussen 10% en 72%. We zien erg
hoge aandelen bij de oudere bevolking in West-Vlaanderen, in het westen van de
provincie Luxemburg, in het zuiden van de provincie Luik en in Limburg. Daarente-
gen hebben de provincies Waals- en Vlaams-Brabant, met lage aandelen personen
met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, weinig oudere begun-
stigden van een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Ook in het
Brusselse gewest, vinden we, net zoals in (middel)grote steden als Gent, Antwer-
pen, Namen en Bergen een laag aandeel 65-plussers die minder remgeld betalen.

KAART 2: PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (65 JAAR OF OUDER) MET VERHOOGDE TEGE-
MOETKOMING (1 JANUARI 2008)
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TABEL 9: GEMIDDELD AANDEEL VAN DE BEVOLKING MET EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING
(VT) IN DE GEMEENTES PER SOCIAALECONOMISCHE CLUSTER EN PER PROVINCIE EN DE VERDE-
LING VAN DE BEVOLKING MET VERHOOGDE TEGEMOETKOMING NAAR CATEGORIEEN, 2008 (25)

(25) Indien personen tot meerdere categorieën van begunstigden behoorden, werden ze onderge-
bracht onder de meest linkse categorie in de tabel (dus te beginnen bij OMNIO). Rechthebbenden en
personen ten laste werden samengevoegd.
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BESTAANSONZEKERHEID: DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING ALS INDICATOR

  Aandeel  Verdeling  

  

Totaal  OMNIO  WIGW  OCMW IGO Handicap Verhoogde 
KB 

Langdurig 
werkloze 
(>50j) 

Sociaaleconomische cluster 
Vlaams Gewest (N=308) 12 6 48 8 7 22 1 6 
Woongemeentes 8,1 5,0 51,0 6,9 6,9 22,7 1,6 5,9 
Landelijke gemeentes of 
verstedelijkte 
plattelandsgemeentes 11,8 5,3 51,8 3,5 7,6 23,7 1,4 6,6 
Gemeentes met 
concentratie van 
economische activiteit  11,0 5,2 51,1 4,3 8,0 23,6 1,6 6,1 
Semistedelijke of 
agglomeratiegemeentes 11,7 5,6 50,6 6,5 6,1 22,8 1,4 6,9 
Middelgrote en regionale 
steden 12,9 6,6 46,9 8,9 7,1 22,7 1,3 6,6 

Grootsteden 14,2 10,5 38,7 18,0 6,9 16,7 0,9 10,5 
Toeristische gemeentes 13,5 5,5 52,5 6,2 10,3 18,5 0,6 6,5 

Waals Gewest (N=263) 14 9 41 14 5 20 1 9 

Woongemeentes 8,7 7,2 48,1 8,0 5,9 20,5 1,9 8,3 

Landelijke gemeentes  14,0 7,2 49,3 5,4 5,9 22,7 1,2 8,2 
Gemeentes met 
concentratie van 
economische activiteit  14,1 10,2 42,7 10,9 4,4 19,8 1,2 10,9 
Semistedelijke of 
agglomeratiegemeentes 17,7 10,8 44,3 9,7 3,4 19,8 0,9 11,1 

Centrumgemeentes 16,3 9,6 37,1 19,2 5,2 18,8 0,9 9,3 

Brussels Gewest (N=19) 17  11 29 28 6 13 1 12 

Brusselse woongemeentes 11,4 11,0 34,7 18,7 7,1 16,5 0,9 11,0 
Brusselse verstedelijkte 
centrale gemeentes 20,3 11,5 27,1 31,5 5,7 12,0 0,6 11,6 

Provincie         

West-Vlaanderen 13,7 4,6 48,8 6,3 9,7 24,2 1,1 5,2 
Oost-Vlaanderen 11,9 5,0 47,3 10,1 7,5 22,6 1,0 6,5 
Antwerpen  11,4 9,8 43,0 11,5 6,2 19,3 1,6 8,5 
Limburg 12,5 7,4 53,2 5,2 4,8 20,3 1,3 7,7 
Vlaams-Brabant 8,7 5,6 50,1 8,7 6,8 21,6 1,6 5,8 
Brussel 17,3 11,4 28,8 28,6 6,0 13,0 0,7 11,5 
Waals-Brabant 8,1 8,7 48,4 9,2 5,1 17,3 1,8 9,6 
Namen 13,5 7,2 41,0 14,1 6,3 21,3 1,2 9,0 
Luxemburg 11,8 7,7 47,5 10,1 6,7 20,6 1,2 6,1 
Henegouwen  16,4 10,5 43,5 10,5 3,8 20,3 0,8 10,6 
Luik 15,8 9,3 36,2 20,2 5,5 18,4 1,3 9,2 

 
Bron: RIZIV (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming), Rijksregister (FOD Economie, 
ADSEI). 
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Tabel 9 toont de verdeling van de bevolking met verhoogde tegemoetkoming naar
types uitkeringsgerechtigden voor de drie gewesten. Voor Vlaanderen is het opval-
lend dat bijna de helft van de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming het
WIGW-statuut heeft en meer dan 20% een persoon met een handicap is (of ten laste
van deze is). De bevolking met een verhoogde tegemoetkoming in Vlaanderen
bestaat daarentegen slechts in beperkte mate uit personen met een OMNIO-statuut,
langdurig werklozen of gerechtigden op een OCMW-uitkering. In de gemeentes van
het Brussels Gewest zien we net het tegenovergestelde: 40% is langdurig werkloos
of krijgt een OCMW-uitkering en meer dan 10% van degenen die recht hebben op
de verhoogde tegemoetkoming, heeft het OMNIO-statuut. Het Waals Gewest
neemt een tussenpositie in: het aandeel OMNIO en langdurig werklozen is hoog,
maar er zijn beduidend minder personen die een OCMW-uitkering krijgen dan in het
Brussels Gewest. Vervolgens kijken we meer in detail naar de sociaaleconomische
clusters volgens Dexia (2007) (26). Voor de drie gewesten stellen we vast dat de
woongemeentes de laagste scores met een verhoogde tegemoetkoming vertonen. In
Vlaanderen piekt het percentage van de bevolking dat verminderd remgeld betaalt
in de grootsteden, op de voet gevolgd door de middelgrote en regionale steden. In
Wallonië is er een sterker onderscheid tussen de woongemeentes met lage percent-
ages en de andere gemeentes. Het aandeel met een verhoogde tegemoetkoming
piekt er bovendien niet in de grootste steden, maar in de semistedelijke gebieden.
Als we de verdeling van de personen met een verhoogde tegemoetkoming
beschouwen voor de sociaaleconomische clusters, noteren we dat vooral de groot-
steden in Vlaanderen een verdelingspatroon vertonen dat nauwer aansluit bij de
hoger beschreven vaststellingen voor het Waals Gewest: een hoog aandeel OMNIO-
en leefloongerechtigden en langdurig werklozen. Dit geldt beduidend minder sterk
voor de middelgrote en regionale steden. In het Waalse gewest zijn de verschillen
inzake verdeling minder uitgesproken tussen de sociaaleconomische clusters.

Op provinciaal niveau hebben Brussel, Henegouwen en Luik (in die volgorde) de
hoogste aandelen van de bevolking in hun gemeentes met een verhoogde tege-
moetkoming. Zij vertonen ook de sterkste vertegenwoordiging van OMNIO- en
leefloongerechtigen en langdurig werklozen onder hun populatie. Voor de Vlaamse
provincies zijn deze groepen het sterkst vertegenwoordigd in Antwerpen. Limburg
en West-Vlaanderen vertonen daarentegen eerder die groepen die wijzen op oude-
ren en/of personen met een handicap. Concluderend kunnen we stellen dat de ver-
hoogde tegemoetkoming (vooral in Vlaanderen) diverse realiteiten inzake
risicogroepen omvat. Een analyse naar risicogroepen is daarom verhelderend.

(26) De sociaaleconomisch clusters die geïdentificeerd werden door Dexia (2007), zijn het resultaat
van een factoranalyse per gewest op een 150-tal gemeentelijke indicatoren, en vervolgens een clus-
teranalyse van deze per regio. De sociaaleconomische clusters vertegenwoordigen verschillen tussen
gemeentes inzake levensstandaard, sociaaleconomische positie van de bevolking, verstedelijkings-
graad, morfologie (van gebouwen) en functie (vb. centrumfunctie en aantrekkingskracht), type van
economische activiteit (vb. industrie, toerisme, tertiaire sector) en demografische dynamiek
(migratie en veroudering).
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5. DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING: EEN INDICATOR VOOR BESTAANSONZEKER-
HEID IN GEMEENTES?

Een indicator is een cijfer dat een duidelijk omschreven en meetbaar fenomeen vat.
Een goede indicator dient echter aan een aantal voorwaarden te voldoen (cf. Atkin-
son et al., 2001). Ten eerste, de essentie van het probleem definiëren, normatief
aanvaardbaar en eenduidig te interpreteren zijn. Ten tweede dient de indicator
betrouwbaar te zijn en moeten de cijfers over de tijd heen een betrouwbare reeks
vormen.

De verhoogde tegemoetkoming heeft als indicator zowel pluspunten als beperkin-
gen. We bespreken eerst de laatste. De verhoogde tegemoetkoming is de resultante
van de werking van diverse stelsels in de bijstand, de ziekteverzekering en de
sociale bescherming. De statuten die vervat zijn in de verhoogde tegemoetkoming,
weerspiegelen grosso modo de sociale risico’s die wettelijk gedefinieerd zijn en
beschouwd kunnen worden als de groepen met de meest precaire (inkomens)situ-
aties (27). Maar wie nu precies een rechthebbende op de verhoogde tegemoetko-
ming is, is de resultante van een amalgaam van statuten met verschillende inkomens-
en huishoudensdefinities en diverse methodes om deze in de praktijk te toetsen.
Een tweede belangrijk nadeel is dat de cijfers sterk afhankelijk zijn van de uitvoe-
rings-praktijk. Personen die in een precaire situatie leven, maar die geen erkend
statuut hebben (en ook geen OMNIO) omdat ze niet ontvangen waar ze recht op
hebben, tellen we niet. Daarenboven hebben we geen zicht op de verdeling van de
onderbescherming over gemeentes in België. Een studie van Groenez en Nicaise
(2001) voor de periode 1993-1995 stelde vast dat in de loop van deze 3 jaar 9,7%
van de bevolking voor kortere of langere tijd een inkomen had onder de drempel
van het bestaansminimum zonder enige vorm van (minimum)inkomensbescherming
te genieten. Zij worden onderbeschermd genoemd. Het derde en voornaamste
nadeel is de sterke onderbenutting van het OMNIO-statuut. Deze is bijzonder rele-
vant omdat nog geen vierde van het potentiële aantal begunstigden op dit moment
van OMNIO geniet. Ook hier kunnen er sterke gemeentelijke verschillen zijn.
Verder zijn ook ouderen oververtegenwoordigd. Een laatste minpunt is dat de cijfers
sterk onderhevig zijn aan wetswijzigingen en de concrete uitvoeringspraktijk, wat
de betrouwbaarheid van tijdsreeksen ondermijnt.

Tegenover deze minpunten staan pluspunten. Ten eerste worden alle huishoudle-
den meegeteld in een bestaansonzeker gezin. Ten tweede is het een belangrijk
voordeel dat bestaansonzekere personen zonder uitkeringsstatuut (maar met het
OMNIO) wel meegeteld worden. Ten derde, is het van belang dat personen met een
combinatiestatuut niet dubbel geteld worden. Een vierde troef is dat je de ver-
hoogde tegemoetkoming verder kunt uitsplitsen naar risicogroepen (zoals leefloon

(27) Met uitzondering van enkele statuten die onder de ZIV-hoedanigheid vallen (zoals bijvoorbeeld
voormalige ambtenaren in Afrika die minstens 65 jaar oud zijn).
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of invaliditeit) om de achterliggende realiteit te doorgronden. Ten slotte hebben
administratieve gegevens het voordeel dat er geen non-respons is. Er is geen ase-
lecte uitval van personen die bestaansonzeker zijn.

We kunnen de verhoogde tegemoetkoming dus (nog) niet als een volwaardige indi-
cator voor bestaansonzekerheid beschouwen, maar ze is momenteel wel de meest
zinvolle indicatie van bestaansonzekerheid op gemeentelijk niveau. We raden aan
de cijfers over de verhoogde tegemoetkoming complementair met andere gegevens
te analyseren.

6. DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING EN ANDERE
GEMEENTELIJKE SOCIALE INDICATOREN

Ten slotte gaan we na of de statistieken over de verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering een ander beeld tonen dan de gegevens die vaak gebruikt worden
om de sociaaleconomische verschillen tussen gemeentes in kaart te brengen (zoals
de fiscale statistieken, arbeidsmarktcijfers, en cijfers over risicogroepen). Hiervoor
berekenen we de correlatie van deze gegevens met het percentage met een ver-
hoogde tegemoetkoming in de bevolking. We merken daarbij op dat we met deze
correlaties geen uitspraken doen over de causale relatie op individueel niveau. Ze
laten enkel toe om de samenhang tussen deze variabelen op gemeenteniveau te
beschrijven, en impliceren geen causale verbanden. De samenhang kan bijvoor-
beeld toe te schrijven zijn aan een derde variabele, die niet opgenomen is.

Het eerste deel van tabel 10 toont de sterke correlaties op gemeentelijk niveau
tussen het aandeel van de bevolking dat minder remgeld betaalt bij gezondheidsuit-
gaven en het percentage van de bevolking met aangiftes van lage inkomens, met het
mediane inkomen per aangifte en met het mediane inkomen per inwoner. Zowel
het mediane als het gemiddelde inkomen per aangifte hangen sterk samen. De
sterke correlatie is toe te schrijven aan het feit dat de toekenning van de verhoogde
tegemoetkoming meestal gebeurt na een inkomenstoets. Niettemin meten ze niet
exact dezelfde sociale realiteit. We zien ook verschillende correlaties voor de drie
gewesten: vooral in het Waals en het Brussels Gewest correleren de inkomensvaria-
belen sterk met het aandeel rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstege-
moetkoming in de gemeente. In het Vlaams Gewest geldt dat iets minder.

Wat betreft de arbeidsmarktindicatoren stellen we een positieve en significante cor-
relatie vast met de werkloosheidsgraad en een negatieve correlatie met de werk-
zaamheidsgraad en de activiteitsgraad in de gemeente. Deze laatste samenhang geldt
echter niet voor Vlaanderen. De correlatie met de werkloosheidsgraad is opnieuw
erg uitgesproken in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, terwijl er in
Vlaanderen heel wat minder samenhang is. Zie inzake de relatie met de werk-
loosheidsgraad ook figuur 3, die de puntenwolk voor deze relatie toont per gewest.
We stellen vast dat er in Vlaanderen meer variatie is, en vooral, dat de variabiliteit
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toeneemt naarmate het percentage verhoogde tegemoetkoming stijgt (wat overeen-
stemt met de eerdere vaststelling dat er in Vlaanderen meer ouderen en personen
met een handicap een verhoogde tegemoetkoming hebben). In Vlaanderen zijn er
zowel gemeentes met een hoge score voor de verhoogde tegemoetkoming die een
lage werkloosheidsgraad hebben als een hoge werkloosheidsgraad. Het percentage
kinderen in huishoudens zonder inkomen uit arbeid in de gemeente is significant
positief gecorreleerd met het percentage begunstigden van de verhoogde tege-
moetkoming in Wallonië en is bijna perfect gecorreleerd in het Brussels Gewest. In
Vlaanderen daarentegen noteren we ook hier slechts een zwakke relatie.

TABEL 10: CORRELATIES TUSSEN HET PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN DE GEMEENTE MET
EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING IN DE ZIEKTEVERZEKERING EN ANDERE SOCIAAL-
ECONOMISCHE VARIABELEN

De samenhang met het aandeel gerechtigden op een OCMW-uitkering is vooral in
het Brussels Gewest erg hoog. Dit geldt in mindere mate in het Waals Gewest. In
het Vlaams Gewest is de correlatie erg laag. Wat betreft de inkomensgarantie voor
ouderen, stellen we ook de hoogste correlatie vast in het Brussels Gewest. Het 

(28) Fiscale aangiftes voor het aanslagjaar 2006, inkomen voor 2005.
(29) De activiteitsgraad geeft het aandeel van de beroepsbevolking ten opzichte van de bevolking
weer. De werkzaamheidsgraad toont het aandeel van de werkenden ten opzichte van de totale bevol-
king. De werkloosheidsgraad berekent het percentage niet-werkende werkzoekenden ten opzichte
van de beroepsbevolking.
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 Bron            Waals  
          Gewest 

       Vlaams 
        Gewest 

   Brussels 
   Gewest 

         België 
 

Inkomen  

Gemiddeld inkomen per aangifte  Fiscale statistieken 2005 (28) -0,90*** -0,80*** -0,94*** -0,86*** 

Mediaan inkomen per aangifte Fiscale statistieken 2005 -0,92*** -0,82*** -0,94*** -0,87*** 

Gemiddeld inkomen per inwoner Fiscale statistieken 2005 -0,85*** -0,75*** -0,93*** -0,81*** 

% aangiftes lager dan de 10.000 
EUR/jaar 

Fiscale statistieken 2005 0,44*** 0,04*** 0,70* 0,40*** 

% aangiftes tussen de 10.000 en 
20.000 EUR/jaar 

Fiscale statistieken 2005 0,88*** 0,54*** 0,93* 0,76*** 

Arbeidsmarkt (29) 

Activiteitsgraad Arbeidsrekening (WSE) 2007 -0,39*** 0,20*** 0,42* -0,18*** 

Werkzaamheidsgraad Arbeidsrekening (WSE) 2007 -0,66*** 0,08 -0,50** -0,47*** 

Werkloosheidsgraad Arbeidsrekening (WSE) 2007 0,79*** 0,26*** 0,97*** 0,62*** 

Kinderen in huishoudens zonder 
inkomen uit betaalde arbeid 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming 2004 

0,66*** 0,26*** 0,98*** 0,59*** 

Uitkeringsgerechtigden       

Bevolkingsaandeel met IGO of GIB Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale bescherming 2004 

0,55*** 0,71*** 0,84*** 0,54*** 

Bevolkingsaandeel met OCMW-
uitkering 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale bescherming 2004 

0,49*** 0,10* 0,82*** 0,50*** 

Bevolkingsaandeel met 
Invaliditeitsuitkering 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale bescherming 2004 

0,01 0,07 -0,28 0,04 

***= significant op 0,01; **= significant op 0,05; *= significant op 0,1; niets= niet significant. 
Bron: berekeningen auteurs. 
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Vlaams Gewest volgt. Wat betreft het aandeel van de bevolking met een invaliditeits-
uitkering stellen we geen significant verband vast met het aandeel met een ver-
hoogde tegemoetkoming.

Uit tabel 10 blijkt dat in Vlaanderen (cf. hoger) het aandeel rechthebbenden op een
verhoogde tegemoetkoming eerder gesitueerd kan worden in specifieke per-
soonskenmerken zoals weduwe of weduwnaar zijn (WIGW) of een handicap
hebben, en in mindere mate aan sociaaleconomische situaties zoals werkloos zijn,
een uitkering van het OCMW ontvangen of een laag inkomen hebben (met recht op
OMNIO). In het Waals Gewest en het Brussels Gewest daarentegen lijken vooral
deze laatste kenmerken sterk gecorreleerd te zijn met het percentage gerechtigden
op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering per gemeente.

FIGUUR 3: REPRESENTATIE VAN DE RELATIE TUSSEN DE WERKLOOSHEIDSGRAAD EN DE VER-
HOOGDE TEGEMOETKOMING PER GEWEST
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CONCLUSIE

We gingen na of het percentage gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming
in de ziekteverzekering een adequate indicator is om bestaansonzekerheid op
gemeentelijk niveau te meten. Het percentage met een verhoogde tegemoetkoming
is op dit moment geen ideale, maar een beloftevolle benadering. Het voordeel ten
opzichte van andere statistieken over risicogroepen is dat verschillende statuten
samengevoegd worden zonder dubbeltellingen, dat ook de gezinsleden vervat zijn,
en dat personen zonder uitkeringsstatuut (maar met OMNIO) meegeteld worden.
De mogelijkheid om de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming verder uit
te uitsplitsen naar risicogroepen, is ook een troef. Het verschaft inzicht in de
achterliggende realiteit. Het voornaamste nadeel van deze indicator is zijn sterke
afhankelijkheid van de uitvoeringspraktijk. Personen die hun rechten niet uitputten
– en dus onderbeschermd zijn – worden op die manier niet als bestaansonzeker
beschouwd. We hebben bovendien geen zicht op de grootte van de non-take up en
de verdeling hiervan over de gemeentes. Dit is vooral problematisch omdat het
OMNIO-statuut minder dan één vierde van de potentiële gerechtigden bereikt. Een
andere beperking is dat ouderen oververtegenwoordigd zijn (en bijgevolg kinderen
en personen op actieve leeftijd ondervertegenwoordigd zijn).

De analyse van de verhoogde tegemoetkoming naar de regio’s (en de verkennende
analyse van deze indicator in combinatie met andere gemeentelijke gegevens) heeft
aangetoond dat zowel het aandeel begunstigden als hun kenmerken sterk variëren
per regio. Ze wijzen op verschillende achterliggende realiteiten. Het percentage van
de bevolking met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering is
beduidend groter in het Brussels en Waals Gewest dan in Vlaanderen. Daarenboven
bestaat de bevolking die van het verminderde remgeld geniet in deze regio’s in veel
grotere mate uit personen die te maken hebben met een laag inkomen ten gevolge
van ongunstige sociaaleconomische situaties (OMNIO, werkloosheid en leefloon).
In Vlaanderen zien we een hoger aandeel personen met een laag inkomen ten
gevolge van ouderdom, een handicap of omdat ze weduwe of weduwnaar zijn.
Analoog stellen we ook een sterkere samenhang met de werkloosheidsgraad en het
fiscaal inkomen vast in deze regio’s. Deze tendensen zijn zowel aan de demogra-
fische samenstelling van de bevolking als aan de sociaaleconomische situatie toe te
schrijven. De analyse voor de sociaaleconomische clusters toonde een sterke vari-
atie tussen gemeentes binnen een regio. De woongemeentes vertonen in de drie
gewesten de laagste percentages met een verhoogde tegemoetkoming. In Vlaan-
deren hebben de grootsteden het hoogste aandeel gerechtigden op een verhoogde
tegemoetkoming en een particulier profiel met een hoog aandeel OMNIO- en
leefloongerechtigden en langdurig werklozen.

We kunnen de verhoogde tegemoetkoming dus niet als een volwaardige indicator
voor precaire inkomenssituaties beschouwen, maar het is een beloftevolle piste die
verdere opvolging verdient. We raden aan, de cijfers over de verhoogde tege-
moetkoming complementair met andere gegevens te gebruiken.
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WIE ZIJN DE WERKENDE ARMEN IN BELGIE?

DOOR IVE MARX, GERLINDE VERBIST, JOSEFINE VANHILLE, KRISTEL BOGAERTS
en PIETER VANDENBROUCKE

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Het fenomeen van de werkende armen werd lange tijd als een overwegend, bijna
exclusief Angelsaksisch probleem gepercipieerd. De realiteit is echter anders. Marx
en Verbist (1998), Nolan en Marx (2001), Europese Commissie (2004), Andress en
Lohman (2008), Lohmann (2008) hebben laten zien dat het percentage mensen dat
werkt en toch in financiële armoede leeft in veel continentaal Europese landen zelfs
hoger is dan in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. In dit artikel gaan we na hoe Bel-
gië zich in dit verhaal situeert. Wat is de omvang van het probleem van werkende
armen? Wat is hun sociaaldemografisch profiel? Hierbij hanteren we verschillende
armoedeconcepten en armoedelijnen. Om het multidimensioneel karakter van het
fenomeen te belichten, kijken we ook naar aspecten van materiële deprivatie. In
welke mate is laagbetaald werk verbonden met armoede? In tegenstelling tot wat
vaak wordt aangenomen, is de omvang van de problematiek geen eenvoudige weer-
spiegeling van het aantal laagbetaalde jobs maar wel de resultante van een complex
aan factoren op sociaaldemografisch, economisch en institutioneel vlak.

1. ARMOEDE EN WERK: DEFINITIES EN DATA

Voorafgaandelijk aan onze analyses staan we even stil bij een aantal definities van
armoede en werk en bij de data waarop de analyses worden uitgevoerd. We baseren
ons hier op de meest gangbare definities en meetwijzen (zie bv. Andress en Loh-
mann, 2008; Atkinson et al. 2002).

1.1. DEFINITIE EN METING VAN ARMOEDE EN DEPRIVATIE
Er is geen algemeen aanvaarde definitie van armoede, wat nauw samenhangt met
het normatieve aspect van het concept. Orshansky (1969) stelt “Poverty, like beau-
ty, lies in the eye of the beholder. Poverty is a value judgment […] The concept has
to be limited by the purpose which is to be served by the definition. There is no
particular reason to count the poor unless you are going to do something about
them.” Armoede kan gedefinieerd worden als een absoluut of een relatief concept.
Rowntree (1901) legde bijvoorbeeld een armoedelijn vast op basis van minimale
behoeften, terwijl het concept van Townsend (1979) duidelijk relatief is: “the absen-
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ce or inadequacy of those diets, amenities, standards, services and activities which
are common or customary in society”. Voor een gedetailleerdere bespreking van het
concept armoede verwijzen we naar bv. Atkinson et al. (2002). Onze benadering
sluit nauw aan bij degene die daarin wordt voorgesteld.

We vertrekken van de methode om armoede te meten die tegenwoordig de stan-
daard is in de Europese Unie (zie bv. Atkinson et al., 2002), namelijk iemand is arm
als hij in een huishouden woont waarvan het equivalent gezinsinkomen lager is dan
60% van de mediaan. Dit noemt men de ‘head count’ of ‘armoede-incidentie’. We
vullen dit aan met andere maatstaven, om de sensitiviteit voor de keuze van maatstaf
te toetsen. Dit laat ons ook toe om enigszins zicht te bieden op de veelzijdigheid van
de armoedeproblematiek. We doen dit aan de hand van volgende dimensies:
� tijdsdimensie: hoe is financiële armoede geëvolueerd over de periode 2004-2006?;
� alternatieve armoedelijnen: de keuze voor 60% van het mediaan inkomen is arbi-

trair. Daarom geven we ook de armoedepercentages voor andere armoedelijnen
die zich boven en onder de 60%-norm bevinden.

Om de welvaartsniveaus van gezinnen met uiteenlopende samenstelling onderling
te vergelijken, worden equivalentiefactoren gebruikt die het totale gezinsinkomen
omzetten in een gestandaardiseerd (of equivalent) inkomen, d.w.z. rekening hou-
dend met het aantal gezinsleden en schaalvoordelen in de consumptie. De gebruikte
equivalentiefactoren zijn 1 voor de eerste volwassene; voor elke bijkomende vol-
wassene in het gezin wordt daar een equivalentiefactor 0,5 aan toegevoegd, en voor
elk kind 0,3. Dit is de zgn. aangepaste OESO-schaal. In de verdelingsanalyses worden
deze equivalente inkomens gewogen voor het aantal personen in het huishouden.

Armoedemeting op basis van het beschikbare inkomen heeft echter een aantal
beperkingen. Inkomen op zich is niet voldoende om een goed beeld te krijgen van
de levensomstandigheden van individuen en huishoudens. Levensstandaard wordt
immers door meerdere dimensies beïnvloed dan enkel cash inkomen (al dan niet
gecorrigeerd voor gezinsgrootte en -samenstelling) (voor een overzicht zie bv.
Dewilde, 2008). In de literatuur probeert men hier een antwoord op te vinden door
andere dimensies bij de analyse te betrekken, zoals het gebrek aan duurzame goede-
ren, huisvesting, achterstallige betalingen, enz. Deze componenten worden gevat
onder het begrip ‘materiële deprivatie’: “Material deprivation is defined as the enfor-
ced lack of a combination of items depicting material living conditions, such as
housing conditions, possession of durables, and capacity to afford basic require-
ments” (Guio, 2005). Dit levert complementaire informatie op, naast het gebruik
van een zuiver financiële benadering van armoede. Uit Europees vergelijkend onder-
zoek blijkt trouwens dat het gebruik van dergelijke indicatoren van materiële depri-
vatie een grotere diversiteit in levensstandaard in de EU tonen dan gesuggereerd
wordt door inkomensmaatstaven.

222

IVE-MARX-NED.qxp  20-12-2011  10:16  Pagina 222



223

WIE ZIJN DE WERKENDE ARMEN IN BELGIE?

We passen de benadering toe van Guio (2005) om de financiële armoedegegevens
aan te vullen voor werkende armen in België. Daarin worden drie dimensies van
relevante levensdomeinen onderscheiden, waarbinnen telkens een aantal items naar
voren worden geschoven die een indicator vormen voor materiële deprivatie in het
betreffende levensdomein. De items zijn zo gekozen dat ze een gebrek weergeven
inzake het gebruikelijke levenspatroon in de samenleving; ook moeten ze internatio-
naal en intertemporeel vergelijkbaar zijn en reageren op veranderingen in levensni-
veau. Guio (2005) schuift de volgende drie dimensies van materiële deprivatie naar
voren als relevant:
� economische druk;
� gebrek aan duurzame goederen;
� huisvestingsproblemen.

TABEL 1: DIMENSIES VAN MATERIËLE DEPRIVATIE GEOPERATIONALISEERD OP BASIS VAN EEN
AANTAL ITEMS

1.2. DEFINITIE WERKENDEN
We vergelijken de armoedesituatie onder werkenden met die onder niet-werken-
den. We hanteren daarvoor verschillende definities van ‘werkende’. In eerste instan-
tie maken we een onderscheid tussen werknemers, zelfstandigen en niet-werken-
den. Een werknemer wordt gedefinieerd als degene die een inkomen heeft uit loon-
arbeid, een zelfstandige is iemand met een inkomen uit zelfstandige arbeid en een
niet-werkende heeft geen inkomen uit een van deze beide bronnen. Indien iemand
inkomen zowel uit loonarbeid als uit zelfstandige arbeid heeft, dan wordt de groot-
ste bron genomen om iemand als werknemer of zelfstandige te beschouwen. We
benadrukken hier dat de resultaten voor zelfstandigen eerder indicatief zijn, gege-
ven de moeilijkheden bij het correct meten van inkomens uit zelfstandige arbeid.

Bij werknemers wordt een verdere indeling gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse
werknemers. Bij voltijdse werknemers wordt ook de groep die het hele jaar voltijds
werkt, apart beschouwd, dit noemen we de VJVT-werkenden (Volledig Jaar Vol-
tijds). Deze groep blijkt echter in grote mate overeen te stemmen met de voltijds
werkenden, d.w.z. wie voltijds werkt, doet dit in ongeveer 95% van de gevallen
gedurende het hele jaar.

Economische druk (4 items) Gedwongen gebrek aan duurzame 

goederen (3 items) 

Huisvestingsproblemen (4 items) 

1. Achterstallige betalingen (bv. huur, 

hypothecaire aflossing, nutsrekening) 

1. Kleurentelevisie 1. Lekkend dak, vocht, rotte 

vensters/vloer 

Zich niet kunnen veroorloven van:   

2. Eén week jaarlijkse vakantie, weg van 

thuis 

2. Telefoon 2. Te donkere accommodatie 

3. Maaltijd met vlees/vis elke 2e dag 3. Persoonlijke auto 3. Geen bad/douche in woning  

4. Woning voldoende verwarmen 

 

 4. Geen wc voor eigen gebruik 
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We gaan ook na wat de band is tussen armoede onder werkenden en tewerkstelling
tegen een laag loon. Hiervoor hanteren we verschillende definities van lageloon-
tewerkstelling (zie verder).

De analyses worden in eerste instantie uitgevoerd voor de bevolking op actieve leef-
tijd (tussen 16 en 64 jaar). Verder wordt ook aandacht besteed aan kinderarmoede
en het verband met tewerkstelling in het gezin.

1.3. DATA: EU-SILC
Voor de empirische analyses maken we gebruik van de gegevens van de European
Union Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC). De EU-SILC is een bevra-
ging bij een representatieve steekproef van de gezinnen in België en de andere lan-
den van de Europese Unie naar inkomens en levensomstandigheden. In België
wordt deze bevraging georganiseerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) (het vroegere
Nationaal Instituut voor de Statistiek) (1). De enquête is opgezet als een roterend
panel. Dit betekent dat bij elke nieuwe bevraging drie vierde terug bevraagd wordt
en een vierde nieuwe gezinnen wordt opgenomen in de steekproef. De inkomens-
data hebben telkens betrekking op het jaar voorafgaand aan de bevraging.

2. ARMOEDE ONDER WERKENDEN IN EUROPA

Grafiek 1 toont dat het fenomeen van de werkende armen geen exclusief Angelsak-
sisch probleem is. Het probleem van de werkende armen is het grootst in de Zuid-
Europese landen, met bv. rond de 10% werkende armen in Griekenland, Portugal,
Spanje en Italië. In de andere landen zien we eerder een gelijkaardig niveau van
rond de 5%. België blijkt een van de landen te zijn met de laagste incidentie van wer-
kende armen, ongeveer 4%, een niveau vergelijkbaar met Denemarken, Finland en
Nederland. Minder dan een derde van de totale armoede-incidentie van de bevol-
king op actieve leeftijd kan in België toegeschreven worden aan de werkende
armen.

(1) Voor meer informatie zie bv. 
http://mineco.fgov.be/press_releases/press_releases_pdf/Press_release_03062005_nl.pdf.
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GRAFIEK 1: INCIDENTIE VAN ARMOEDE ONDER DE BEVOLKING VAN ACTIEVE LEEFTIJD

De kenmerken van de werkende armen verschillen echter in een aantal opzichten
tussen de landen. Algemeen kunnen we uit tabel 2 afleiden dat het probleem van
werkende armen het sterkst is bij mannen en laaggeschoolden. Laaggeschoolden
kennen in alle landen het hoogste armoederisico; de kloof is wel het minst groot in
Zweden, Finland en Frankrijk. Werkende mannen kennen over het algemeen een
licht hoger armoederisico dan werkende vrouwen. Het verschil is het meest uitge-
sproken in de Zuid-Europese landen. Dit hangt samen met het feit dat in deze lan-
den het eenverdiener-gezinstype relatief frequent voorkomt. Werkende vrouwen
maken vaker deel uit van een tweeverdienersgezin, wat het armoederisico aanzien-
lijk verkleint. In de Angelsaksische landen en in Duitsland daarentegen ligt het
armoederisico van werkende vrouwen iets hoger dan dat van mannen (het verschil
is echter niet significant). Het patroon naar leeftijd is niet even duidelijk in alle lan-
den. In de Scandinavische landen is het probleem vooral geconcentreerd bij jonge-
ren, die daar geacht worden vroeg economisch zelfstandig te zijn. Ook in Duitsland
en in zekere mate het Verenigd Koninkrijk observeren we dit patroon. In de Zuid-
Europese landen daarentegen, maar ook in mindere mate in Ierland, België en
Luxemburg zijn de armoederisico’s van jongeren lager dan van de andere leeftijds-
groepen. Hier speelt mee dat jongeren in Zuid-Europa langer bij de ouders blijven
wonen, en mee gebruik maken van de schaalvoordelen aldaar. Degenen die een
afzonderlijk huishouden vormen, zijn economisch sterker.
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Bron: EU-SILC 2006. Bron: EU-SILC 2006.
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TABEL 2: UITSPLITSING VAN ARMOEDERISICO ONDER WERKENDEN NAAR ENKELE KARAKTERISTIEKEN

TABEL 3: ARMOEDE-INCIDENTIE (%) VOOR GEZINNEN OP ACTIEVE LEEFTIJD, VOLGENS GEZINSTYPE
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 Geslacht Opleidingsniveau Leeftijd 
 

Man Vrouw 
Max. lager 
secundair 
onderwijs 

Hoger 
secundair 
onderwijs 

Hoger 
onderwijs 18-29 30-49 50-64 

AT 6,5 6,2 13,2 5,7 3,9 6,0 6,3 6,9 
BE 4,2 3,1 6,3 3,8 2,3 3,1 3,6 4,7 
DE 7,4 9,1 13,9 8,6 6,1 12,3 7,8 6,4 
DK 6,1 4,8 8,4 5,3 2,8 11,7 5,7 2,7 
ES 8,7 6,3 12,1 6,4 3,1 5,6 8,7 7,1 
FI 4,9 4,5 7,6 6,2 1,8 8,7 3,9 3,8 
FR 5,9 4,7 6,7 5,6 2,2 6,0 5,0 5,7 
GR 11,8 7,4 19,0 7,7 2,9 7,4 9,8 13,3 
IE 4,9 5,1 7,6 5,2 1,8 4,5 5,6 4,3 
IT 12,5 7,0 16,6 7,6 2,8 9,7 11,2 8,6 
LU 7,6 7,2 16,2 4,3 1,4 9,4 7,6 5,2 
NL 5,9 5,4 8,6 6,3 3,0 5,6 6,4 4,2 
PT 9,0 6,3 9,8 4,1 0,1 3,7 8,5 9,5 
SE 6,8 5,5 6,6 6,5 5,5 16,0 5,1 3,2 
UK 5,3 5,7 8,8 6,1 3,0 6,1 5,3 5,5 

Totaal 7,7 6,5 12,1 6,8 3,6 7,8 7,3 6,4 
  Bron: EU-SILC 2006. 

1 volwassene 2 volwassenen 
 Alleenstaande Alleenstaande ouder 

Werkend Niet 
werkend

Werkend Niet 
werkend

Geen
verdiener 

Eén 
verdiener 

Twee 
verdieners 

Totaal 

AT 10,2 42,4 16,2 58,3 34,3 15,9 4,0 13,2 

BE 6,2 48,6 10,0 66,2 45,1 10,8 2,8 13,4 

DE 10,2 46,6 16,2 44,2 34,3 10,3 3,1 13,1 

DK 8,4 50,5 11,5 37,1 24,3 8,0 3,0 10,9 

ES 9,3 61,7 25,7 73,8 51,0 27,2 6,9 18,7 

FI 9,1 55,3 6,6 40,4 33,6 8,3 2,6 10,9 

FR 7,4 38,9 8,2 66,5 35,8 15,6 3,7 12,2 

GR 7,5 27,7 20,2 30,9 40,2 27,0 11,8 20,1 

IE 12,6 80,8 19,3 68,9 69,7 17,8 5,3 19,4 

IT 11,1 49,6 17,5 81,0 44,8 28,6 4,1 20,0 

LU 18,9 43,5 49,1 72,8 27,8 20,0 7,6 15,5 

NL 8,1 36,9 23,3 47,4 29,9 12,9 3,3 11,1 

PT 19,9 51,1 29,8 94,6 47,3 28,5 8,2 18,0 

SE 15,7 42,7 26,7 40,2 32,7 14,3 3,4 11,8 

UK 12,4 56,3 21,0 63,8 49,3 17,5 5,7 18,0 

Totaal 10,2 47,2 17,1 58,4 40,8 19,0 4,6 15,5 

  Bron: EU-SILC 2006. 
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De gezins- en inkomensconfiguratie is een cruciale factor voor financiële bestaansze-
kerheid (zie tabel 3). In alle landen biedt de aanwezigheid van twee volwassenen
met een arbeidsinkomen de beste garantie tegen armoede. De afwezigheid van een
arbeidsinkomen leidt voor alle gezinstypes tot een merkelijk hoger armoederisico in
vergelijking met de situatie waar wel iemand werkt. Zeker voor alleenstaande
ouders is de kloof tussen werken en niet-werken groot. Zelfs met werk blijkt deze
groep in bijna alle landen meer kwetsbaar.

Lohmann en Marx (2008) stellen dat de omvang van het probleem van armoede
onder werkenden in belangrijke mate een resultante is van institutionele factoren
die tweeverdienerschap stimuleren en accommoderen, dan wel belemmeren. Het
gaat dan over elementen van arbeidsmarktregulering (minimumlonen, beperkingen
op deeltijdse arbeid en tijdelijke arbeid), over elementen van fiscaliteit en parafisca-
liteit die tweeverdienerschap mogelijkerwijs beïnvloeden (afgeleide rechten in de
sociale zekerheid, huwelijksquotiënt, enz.), over institutionele arrangementen die
de combinatie van werk en gezin accommoderen (o.a. kinderopvang). Zij argumen-
teren dat die institutionele factoren op de meest gunstige wijze gealigneerd zijn in
de Scandinavische landen en op de meest ongunstige wijze in de Zuid-Europese lan-
den. Voor de Angelsaksische en continentaal-Europese landen tonen zij aan dat de
institutionele factoren geen gelijklopende effecten hebben. Zo verhoogt bv. de fisca-
le voorkeursbehandeling voor eeninkomensgezinnen (cfr. het huwelijksquotiënt in
België) het inkomen en biedt als zodanig een bescherming tegen armoede, maar
heeft het een dempend effect op arbeidsbereidheid van partners en bijgevolg twee-
verdienerschap.

3. ARMOEDE ONDER WERKENDEN IN BELGIE

3.1. REGIONALE VERSCHILLEN IN BELGIE
In 2006 bevindt 12,5% van de Belgische bevolking op actieve leeftijd zich onder de
armoedegrens (gemeten als 60% van het equivalent mediaan inkomen in België).
Vlaanderen kent met 9% een lager armoedecijfer, terwijl Wallonië en zeker Brussel
duidelijk hoger scoren (zie Tabel 4). Significantietoetsen wijzen uit dat deze ver-
schillen tussen de landsdelen significant zijn (2). 

(2) Betrouwbaarheidsintervallen werden berekend, maar niet opgenomen om tekst en tabellen niet
te verzwaren.
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TABEL 4: ARMOEDE-INCIDENTIE (%) ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64 JAAR), BEL-
GIE EN GEWESTEN, 2006

De situatie onder werkenden is echter anders: het armoederisico onder werknemers
is enigszins lager in Vlaanderen dan in Wallonië, maar de betrouwbaarheidsinterval-
len overlappen mekaar. Dit is het geval voor de verschillende categorieën werkne-
mers: voltijds, deeltijds, heel jaar voltijds, alsook voor de zelfstandigen. De verschil-
len met Brussel zijn daarentegen wel significant (met uitzondering voor de zelfstan-
digen). De grote verschillen in armoedecijfers tussen gewesten situeren zich hoofd-
zakelijk bij de mensen zonder werk: in alle landsdelen is hun armoederisico substan-
tieel hoger dan onder werkenden, en dit is vooral uitgesproken in Wallonië en Brussel.

3.2. EVOLUTIE WERKENDE ARMEN IN BELGIE
Op basis van de SILC-data kunnen we de evolutie over drie jaren bekijken inzake
armoederisico onder werkenden (zie onderstaande grafiek). Globaal blijft het
armoederisico voor alle individuen op actieve leeftijd vrij stabiel over deze korte
periode (rond 13%). Een gelijkaardig patroon zien we onder werknemers (algemeen
en verschillende categorieën). In de drie jaren is het armoederisico onder niet-wer-
kenden telkens duidelijk hoger dan ten opzichte van werkende individuen, en dan
vooral werknemers. Voor zelfstandigen ligt het armoederisico onder dat van indivi-
duen zonder werk, maar toch ook duidelijk hoger dan dat van werknemers. De
betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende categorieën (ook voor zelfstandi-
gen) overlappen elkaar voor de verschillende meetmomenten [wat betekent dat bv.
de veranderingen in armoede-incidentie onder zelfstandigen in werkelijkheid (ver-
moedelijk) niet significant zijn].

228

Alle 

individuen 

Werknemer 

(Wn) 

Wn 

voltijds 

Wn 

deeltijds 

Wn 

VJVT 

Zelfstandige Geen 

werk 

Belgie 12,5 3,5 2,5 3,7 1,5 14,5 26,2 

Vlaanderen 8,8 2,5 1,7 3,1 1,2 14,6 19,1 

Wallonie 15,3 3,7 2,5 3,6 1,4 14,7 30,4 

Brussel 24,7 9,7 7,9 10,4 3,8 13,5 45,4 

    Bron: SILC, 2006. 
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GRAFIEK 2: ARMOEDERISICO IN BELGIE, 2004-2006 VOOR WERKENDEN EN NIET-WERKENDEN,
BEVOLKING OP ACTIEVE LEEFTIJD

3.3. SENSITIVITEIT VOOR VERSCHILLEN IN ARMOEDELIJN
Hoe gevoelig is het armoedepatroon voor de keuze van de armoedelijn? Onderstaan-
de grafiek toont het armoederisico voor verschillende armoedelijnen, namelijk 40%,
50%, 60% en 70% van het mediaan equivalent inkomen. Het grote patroon blijft dui-
delijk overeind: werknemers, en dan vooral voltijdse, hebben een duidelijk lager
armoederisico dan wie niet werkt.
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GRAFIEK 3: ARMOEDERISICO VAN WERKENDEN EN NIET-WERKENDEN VOLGENS VERSCHILLEN-
DE ARMOEDELIJNEN (40%, 50%, 60% EN 70% VAN MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006

Bron: SILC, 2006.

Opmerkelijk is de grote variatie bij niet-werkenden naargelang van de gebruikte
armoedelijn: deze varieert van 4% (40% armoedelijn) tot 30% (70% armoedelijn). Dit
wijst erop dat een groot aandeel van de armen zich rond de diverse armoedelijnen
bevindt en dat er een grote spreiding is aan de onderkant van de verdeling. Bij werk-
nemers daarentegen liggen de armoedepercentages voor de verschillende armoede-
lijnen veel dichter bij elkaar, wat op een eerder gecomprimeerde verdeling aan de
onderkant van het loongebouw wijst.

4. KENMERKEN VAN WERKENDE ARMEN (3)

Werkende armen wordt vaak geassocieerd met lageloontewerkstelling. We gaan na
in welke mate deze associatie correct is. Verder presenteren we een aantal sociaal-
demografische kenmerken van werkende armen.

(3) Om te zien welke factoren het meest doorslaggevend zijn in het profiel van de werkende armen,
is een regressieanalyse aangewezen. Een voorbeeld van deze methode is te vinden in De Blander, R.
en Nicaise, I., De impact van maatschappelijke keuzen op de armoededynamiek, Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, 4e trimester, pp. 675-709, 2005.
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4.1. WERKENDE ARMEN EN LAGELOONTEWERKSTELLING
We definiëren lageloontewerkstelling op verschillende manieren. Volgens een eer-
ste definitie is een loon relatief laag als het minder is dan 67% van het mediaan loon;
dit sluit aan bij de internationale literatuur (zie bv. Andress en Lohmann, 2008). We
verfijnen deze definitie op twee manieren. We beschouwen zowel bruto- als netto-
lonen. Verder nemen we enerzijds alle werknemers en anderzijds de groep voltijdse
werknemers gedurende het hele jaar om de effecten van deeltijdse arbeid uit te zui-
veren. 

TABEL 5: FREQUENTIE VAN TEWERKSTELLING AAN EEN LAAG LOON EN VERBAND MET ARMOE-
DE, BELGIE EN GEWESTEN, 2006

Volgens de algemene definitie is 18,5% van alle werknemers een laagbetaalde werk-
nemer (zie Tabel 5). Omdat deze categorie ook deeltijds werkenden omvat, focus-
sen we op de strengere VJVT-definitie: slechts 3,4% van deze groep is laagbetaald.
We hebben ook het aantal laagbetaalde werknemers geanalyseerd op basis van het
brutoloon, in plaats van het nettoloon. Dit levert meer laagbetaalde werknemers op,
vooral bij VJVT-werknemers. De progressieve aanslagvoet bij de personenbelastin-
gen (en in mindere mate ook de socialezekerheidsbijdragen, via de regeling van de
werkbonus) verminderen de ongelijkheid en beperken de loonspreiding (zie ook
Verbist, 2004). Bijgevolg vindt men meer lage lonen als we ons baseren op de bruto-
lonen.

Er bestaan grote sociaaleconomische verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië: de
tewerkstellingscijfers in Vlaanderen liggen beduidend hoger (65% in vergelijking
met 56% in Wallonië in 2006). Bijgevolg valt te verwachten dat er een andere loon-
structuur te vinden is, alsook een verschillend aantal laagbetaalde werknemers. Het
verschil blijkt echter relatief klein te zijn: op basis van de algemene definitie
bedraagt het aandeel van de laagbetaalde werknemers ongeveer 17,6% in Vlaande-
ren en 19,6% in Wallonië. Het verschil is gelijkaardig als we de VJVT-definitie hante-
ren, met weer een lager aandeel in Vlaanderen (3,2% in vergelijking met 3,6% in
Wallonië). Het grootste aandeel laagbetaalde jobs vindt men in Brussel.
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% van werknemers % armen  

België Vla Wall Bru België Vla Wall Bru 

Alle werknemers.         

- Laag loon = 2/3 mediaan nettoloon 18,5 17,6 19,6 21,5 13,4 9,3 14,5 32,4 

- Laag loon = 2/3 mediaan brutoloon 22,1 20,9 23,7 24,7 12,0 8,3 12,4 31,9 

VJVT werknemers         

- Laag loon = 2/3 mediaan nettoloon 3,4 3,2 3,6 3,8 6,8 6,8 5,6 10,7 

- Laag loon = 2/3 mediaan brutoloon 6,7 6,7 6,7 7,1 7,2 6,3 6,4 15,5 

  Bron: SILC, 2006. 
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We kunnen dus stellen dat er slechts een beperkt verband is tussen lageloontewerk-
stelling en armoede onder werkenden. Hoe komt dit? De sleutel tot deze ogen-
schijnlijke paradox ligt in het feit dat een laagbetaalde job zelden aanleiding geeft
tot armoede. Zoals we al eerder aantoonden (Marx en Verbist, 1998; Nolan en Marx,
2001) leeft slechts een kleine minderheid van de mensen die een laagbetaalde job
hebben, in financiële armoede. In de meeste Europese landen leeft in de orde van 5
à 10 procent van de laagbetaalden in een arm gezin. De verklaring hiervoor is een-
voudig: de meeste mensen met een laagbetaalde job leven in een gezin met meerde-
re inkomens. De meeste laagbetaalde werknemers zijn vrouwen en jongeren. Meest-
al zijn ze niet de belangrijkste kostwinner in het gezin.

Dat gezegd zijnde, de minderheid van mensen die een laagbetaalde job hebben en
toch voornaamste kostwinner zijn, leven doorgaans wél in armoede en niet zelden
in diepe armoede. Dat gaat soms om alleenstaanden, en vooral om alleenstaande
ouders. De grootste groep, in de meeste landen toch, bestaat echter uit koppels met
kinderen waar er maar één kostwinner is. Dit werken we verder uit in de volgende
secties.

4.2. SOCIAALDEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN WERKENDE ARMEN IN BELGIE
Om het profiel van werkende armen duidelijker te schetsen presenteren we een
aantal sociaaldemografische kenmerken van werkende armen in België, zoals
geslacht, leeftijdscategorie, onderwijsniveau en gezinssamenstelling.

TABEL 6: ARMOEDEPERCENTAGE ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64 JAAR),
ARMOEDELIJN 60% MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006

Wat geslacht betreft blijkt dat het armoederisico in het algemeen groter is onder
vrouwen dan onder mannen. Dit geldt echter niet voor werkenden. Voor werkne-
mers is het armoederisico van mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Deeltijdse man-
nelijke werknemers hebben zelfs een groter armoederisico dan hun vrouwelijke
tegenhangers. Ook hier speelt de gezinscontext weer een rol: de vrouwelijke deel-
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 Alle

individuen 

Werknemer

(Wn) 

Wn

voltijds

Wn 

deeltijds 

Wn voltijds 

heel jaar 
Zelfstandige

Geen

werk

% armen

man 11,8 3,5 2,6 5,5 1,6 16,2 27,7 

vrouw 13,2 3,6 2,3 3,4 1,3 10,7 25,1 

Proportie onder armen/proportie populatie

man 0,94 0,98 1,04 1,48 1,08 1,11 1,06

vrouw 1,06 1,02 0,92 0,90 0,86 0,73 0,96

    Bron: SILC, 2006. 
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tijdse arbeid zorgt in vele gevallen voor een extra inkomen naast het voltijdse inko-
men van de man. We zien dan ook dat mannen sterk oververtegenwoordigd zijn
onder de populatie armen als het deeltijdse werknemers betreft.

Inzake leeftijd treffen we het grootste armoederisico aan bij de jongste en de oudere
categorieën. Bij jongeren is dit vooral het geval bij voltijdse werknemers: zij hebben
nog geen anciënniteit opgebouwd en veelal een laag loon. Bij de oudsten is dit voor-
al het geval bij zelfstandigen. Opmerkelijk is dat de oudste groep onder de werkne-
mers een eerder laag armoederisico hebben (bij voltijdse werknemers slechts 1%).
Hier speelt het omgekeerde als bij de jongeren: oudere werknemers hebben door de
anciënniteitsopbouw hogere lonen. Ook zijn in veel gevallen bij deze groep de kin-
deren economisch zelfstandig, wat betekent dat behoeften (zoals gemeten met de
equivalentieschaal) lager zijn. Het is de groep tussen 45 en 54 jaar die onder werk-
nemers die een heel jaar voltijds werken, een hoger armoederisico heeft dan gemid-
deld, en bijgevolg oververtegenwoordigd is in de groep armen. Bij niet-werkenden
hebben vooral de middelste leeftijdscategorieën een hoger dan gemiddeld armoede-
risico. Jongeren die van een uitkering leven, hebben een risico dat lager ligt dan dat
van de gemiddelde uitkeringstrekker, vermoedelijk omdat zij in dat geval veelal in
een gezin wonen waar andere inkomens aanwezig zijn (vb. van de ouders). Bij de
oudste groep gaat het veelal om jong-gepensioneerden, met een nog relatief hoge
vervangingsratio. Niettemin, de armoedecijfers van de niet-werkenden liggen voor
elke leeftijdsgroep boven het algemeen gemiddelde.

TABEL 7: ARMOEDEPERCENTAGE ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64 JAAR),
ARMOEDELIJN 60% MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006
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 Alle 
individuen 

Werknemer 
(Wn) 

Wn 
voltijds 

Wn 
deeltijds 

Wn voltijds 
heel jaar 

Zelfstandige Geen werk 

% armen        

<25 jaar 16,7 7,2 4,9 7,2 1,7 11,0 20,1 

25-34 jaar 10,2 3,4 2,0 5,1 0,9 10,4 43,8 

35-44 jaar 11,4 3,6 3,0 2,7 1,8 15,8 43,7 

45-54 jaar 11,8 3,3 2,3 4,5 2,0 14,2 32,8 

55-64 jaar 13,4 1,4 1,0 1,2 0,7 16,9 19,1 

Aandeel in armen/proportie populatie      

<25 jaar 1,34 2,05 1,97 1,93 1,13 0,76 0,77 

25-34 jaar 0,82 0,97 0,82 1,38 0,58 0,72 1,67 

35-44 jaar 0,91 1,01 1,19 0,72 1,21 1,09 1,67 

45-54 jaar 0,94 0,95 0,93 1,20 1,37 0,98 1,25 

55-64 jaar         1,07         0,40    0,41    0,33         0,46         1,16          0,73 

  Bron: SILC, 2006. 
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Het onderwijsniveau is een belangrijke factor bij het niveau van armoederisico.
Iemand met een diploma van lager secundair of lager onderwijs heeft een relatief
hoog risico op armoede. Deze groep is duidelijk oververtegenwoordigd in de popu-
latie armen. Wie daarentegen een diploma hoger onderwijs heeft, is merkelijk beter
beschermd tegen financiële armoede. Uitzonderingen hierop zijn zelfstandigen en
niet-werkenden (met armoedecijfers van 11,1% respectievelijk 18,3%).

TABEL 8: ARMOEDEPERCENTAGE ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64 JAAR) VOL-
GENS ONDERWIJSNIVEAU, ARMOEDELIJN 60% MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006

Zoals we reeds aanhaalden, is de gezinssamenstelling een cruciale factor in het ver-
haal over de relatie tussen werk en armoede. We onderscheiden alleenstaanden,
koppels en anderen, telkens met en zonder kinderen (4). Over het algemeen beho-
ren alleenstaanden en eenoudergezinnen tot de risicogroepen. Als we enkel kijken
naar de groep werknemers, dan zijn vooral eenoudergezinnen en gezinnen met drie
of meer kinderen relatief kwetsbaarder. Eenoudergezinnen behoren in alle catego-
rieën werkenden tot de kwetsbare groepen. Voor koppels met minstens drie kinde-
ren is het probleem het grootst in geval van deeltijdarbeid en bij zelfstandigen. Een
gelijkaardig patroon zien we bij de alleenstaanden. Ongeveer de helft van de wer-
kende armen leeft in een gezin waarin ook kinderen aanwezig zijn. We gaan verder
nader in op de armoede onder kinderen.

(4) Voor deze gezinstypologie wordt een kind gedefinieerd als iemand die jonger is dan 18 jaar, of
tussen 18 en 25 jaar en student.
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Alle individuen Werknemer (Wn) Wn voltijds Wn deeltijds 
Wn voltijds 

heel jaar 
Zelfstandige Geen werk 

% armen        

<Lager onderwijs 28,1 14,7 16,6 0,0 0,0 0,0 39,3 

Lager onderwijs 24,7 9,1 6,3 13,2 4,8 19,9 33,2 

Lager secundair 15,1 4,9 3,7 3,4 3,0 22,7 23,4 

Hoger secundair 10,9 3,0 2,1 3,4 1,3 16,4 23,2 

Post-secundair 11,4 6,8 6,7 4,6 2,9 7,5 25,2 

Tertiair 5,6 1,9 1,4 2,2 0,8 11,1 18,3 

       

Proportie armen/proportie populatie      

<Lager onderwijs 2,56 4,54 7,09 0,00 0,00 0,00 1,63 

Lager onderwijs 2,25 2,83 2,66 3,78 3,28 1,40 1,37 

Lager secundair 1,37 1,53 1,58 0,98 2,09 1,59 0,97 

Hoger secundair 0,99 0,92 0,88 0,98 0,91 1,15 0,96 

Post-secundair 1,03 2,11 2,85 1,32 2,00 0,53 1,04 

Tertiair 0,51 0,58 0,58 0,61 0,54 0,78 0,76 

Bron: SILC, 2006. 
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TABEL 9: ARMOEDEPERCENTAGE ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64 JAAR) VOL-
GENS GEZINSTYPE, ARMOEDELIJN 60% MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006

Ook belangrijk is het aantal verdieners in het gezin (5). De hoogste armoederisico’s
treffen we aan bij gezinnen waar geen arbeidsinkomen is. De aanwezigheid van één
arbeidsinkomen vermindert de kans op armoede aanzienlijk. Werknemers die deel-
tijds werken in een gezin met één arbeidsinkomen zijn echter oververtegenwoor-
digd in de populatie armen. De aanwezigheid van twee arbeidsinkomens is duidelijk
de beste garantie voor financiële bestaanszekerheid.

(5) Als alternatief voor het aantal verdieners in het gezin kan men ook gebruik maken van de SILC-
variabele ‘Werkintensiteit van het gezin’. Deze variabele is geconstrueerd op basis van het aantal
maanden per jaar dat de volwassen gezinsleden werken, en ligt tussen 0 en 1. Een werkintensiteit
van 1 betekent dat alle volwassen gezinsleden het hele jaar werken, terwijl een waarde 0 aangeeft dat
zij het hele jaar geen job hadden. Een werkintensiteit lager dan 1 kan betekenen dat een van de vol-
wassenen geen job heeft of dat de volwassen gezinsleden slechts een deel van het jaar gewerkt heb-
ben. De variabele maakt onderscheid tussen gezinnen met en zonder kinderen, maar zegt niets over
het aantal volwassenen, waardoor het onderscheid tussen eenouders en koppels met kinderen niet
wordt getoond.

235

WIE ZIJN DE WERKENDE ARMEN IN BELGIE?

 Alle

individuen

Werknemer 

(Wn)

Wn

voltijds

Wn

deeltijds 

Wn voltijds 

heel jaar

Zelf-

standige 

Geen 

werk

% armen 

Alleenstaande 21,2 4,8 3,3 5,9 1,9 17,1 50,2 

Eenoudergezin 27,9 11,5 5,4 16,9 2,7 29,0 41,8 

Koppel 0 kinderen 10,3 2,5 2,2 1,5 0,9 9,7 20,9 

Koppel 1 kind 9,2 2,5 2,1 2,4 0,5 17,5 25,6 

Koppel 2 kinderen 7,4 2,5 2,1 2,7 1,7 11,9 17,3 

Koppel 3 en+ 

kinderen 14,7 5,1 3,1 5,7 1,1 19,1 27,1 

Andere 0 kinderen 9,1 2,7 1,3 4,2 1,6 20,2 17,9 

Andere met kinderen 12,3 4,3 3,9 2,5 3,4 11,0 20,2 

Proportie armen/proportie populatie

Alleenstaande 1,70 1,36 1,33 1,60 1,31 1,18 1,92

Eenoudergezin 2,23 3,24 2,17 4,53 1,82 2,01 1,60

Koppel 0 kinderen 0,83 0,71 0,87 0,40 0,59 0,67 0,80

Koppel 1 kind 0,74 0,71 0,82 0,64 0,35 1,21 0,98

Koppel 2 kinderen 0,59 0,71 0,83 0,71 1,18 0,82 0,66

Koppel 3 en+ 

kinderen 1,18 1,45 1,24 1,54 0,77 1,32 1,03

Andere 0 kinderen 0,73 0,76 0,51 1,12 1,07 1,39 0,68

Andere met kinderen 0,99 1,20 1,56 0,67 2,29 0,76 0,77

Bron: SILC, 2006. 
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TABEL 10: ARMOEDEPERCENTAGE ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64 JAAR) VOL-
GENS GEZINSTYPE, ARMOEDELIJN 60% MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006

Gezinnen met kinderen vormen een groot aandeel in de populatie werkende armen.
Daarom kijken we ook naar armoede onder kinderen jonger dan 16 jaar. Het
armoederisico van kinderen is bijzonder hoog als zij leven in een gezin zonder
arbeidsinkomen. Ongeveer twee derde van de kinderen in een eenoudergezin en
meer dan 80% van de kinderen die wonen bij twee volwassenen zonder arbeidsinko-
men, zijn arm. Het gaat om meer dan 40% van alle arme kinderen. Deze twee groe-
pen zijn dan ook zeer sterk oververtegenwoordigd in de populatie arme kinderen.
Verder treffen we toch ook onder kinderen die leven in een gezin met één arbeids-
inkomen een relatief hoog armoederisico aan (17 à 22%); zij vormen een derde van
de groep arme kinderen en zijn daarmee relatief oververtegenwoordigd.
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Alle

individuen

Werknemer 

(Wn) 

Wn

voltijds

Wn

deeltijds 

Wn voltijds

heel jaar
Zelfstandige Geen werk

% armen 

geen arbeidsinkomen

- alleenstaande /

eenouder 54,2 - - - - - 54,2 

- koppel 37,7 - - - - - 37,7 

eenverdiener  

- alleenstaande /

eenouder 7,6 6,3 3,6 9,4 2,1 18,2 9,4 

- koppel 14,4 10,6 9,6 9,8 5,1 28,9 15,5 

tweeverdiener 1,9 1,1 0,6 1,5 0,1 8,2 2,7 

andere 10,6 3,4 2,4 3,5 2,2 15,4 19,2 

Proportie armen/proportie populatie

geen arbeidsinkomen

- alleenstaande /

eenouder 4,34 - - - - - 2,07

- koppel 3,02 - - - - - 1,44

eenverdiener  

- alleenstaande /

eenouder 0,61 1,77 1,44 2,51 1,43 1,25 0,36

- koppel 1,15 3,00 3,84 2,63 3,43 1,99 0,59

tweeverdiener 0,15 0,32 0,22 0,41 0,10 0,57 0,10

andere 0,85 0,96 0,95 0,93 1,51 1,06 0,73

Bron: SILC, 2006. 
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TABEL 11: ARMOEDEPERCENTAGE ONDER KINDEREN (-16 JAAR) VOLGENS GEZINSTYPE EN AAN-
TAL ARBEIDSINKOMENS, ARMOEDELIJN 60% MEDIAAN EQUIVALENT INKOMEN, BELGIE, 2006

Kinderen die leven in een gezin waar twee of meer arbeidsinkomens aanwezig zijn,
hebben met ongeveer 2% een zeer laag armoederisico, wat weerom illustreert dat
twee (of meer) arbeidsinkomens de beste basis vormen voor financiële bestaansze-
kerheid. De meerderheid van de kinderen verkeert in de situatie waar minstens
twee arbeidsinkomens aanwezig zijn in het gezin. Een kwart van de kinderen woont
in een gezin waar één arbeidsinkomen wordt verdiend, en 9% van de kinderen leeft
in een gezin zonder arbeidsinkomen. Deze laatste groep is de meest kwetsbare.

4.3. INDICATOREN VAN MATERIELE DEPRIVATIE ALS COMPLEMENTAIRE INFORMATIE
Aangezien armoedemeting op basis van het beschikbaar inkomen op zich niet vol-
doende is om een goed beeld te krijgen van de levensomstandigheden, vullen we de
bovenstaande indicatoren aan met gegevens over materiële deprivatie, zoals bespro-
ken in sectie 1. In onderstaande grafiek vergelijken we de indicatoren van materiële
deprivatie in België voor alle individuen op actieve leeftijd, voor individuen die
wonen in een gezin waar minstens één persoon werkt, en individuen in een gezin
waar niemand werkt. De situatie is duidelijk slechter voor wie in een huishouden
leeft waar niemand werkt: nog niet de helft van de groep rapporteert dat ze op geen
enkel van de vier items van ‘economische druk’ gedepriveerd zijn. Van de Belgen in
een niet-werkend gezin is meer dan een vierde op minstens twee items gedepri-
veerd. Als het individu in een gezin woont waar minstens één persoon werkt, dan
zakt dit cijfer tot 10% voor België.
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Kinderarmoede % arme kinderen
Als % van alle arme

kinderen 
Proportie kinderen 

in dit gezinstype 

Proportie 
armen/proportie 

populatie 

geen arbeidsinkomen

- eenouder 68,1 25,7 5,6 4,6

- koppel 84,0 18,9 3,3 5,7

eenverdiener  

- eenouder 16,9 9,0 7,9 1,1

- koppel 21,8 26,6 18,1 1,5

tweeverdiener 2,4 9,1 56,8 0,2

andere 19,4 10,8 8,3 1,3

totaal 14,9 100,0 100,0 

aantal personen met arbeidsinkomen 

0 74,3 49,2 9,8 5,0

1 21,0 40,2 28,4 1,4

2 2,6 10,4 59,8 0,2

3 en meer 1,9 0,2 2,0 0,1

14,9 100,0 100,0 
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GRAFIEK 4: INDICATOREN VAN MATERIËLE DEPRIVATIE IN BELGIE, INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEF-
TIJD (16-64 JAAR), 2006

Bron: SILC, 2006.

De dimensie ‘gebrek aan duurzame goederen’ geeft een positiever beeld in de zin
dat meer dan 90% van de bevolking hiervoor geen deprivatie rapporteert (met uit-
zondering van wie woont in een niet-werkend huishouden). De combinatie van de
twee dimensies wordt dan ook vooral gedreven door de resultaten van de dimensie
‘Economische druk’ en veel minder door ‘Gebrek aan duurzame goederen’. De
dimensie ‘Woonproblemen’ geeft een gelijkaardig patroon, zij het minder scherp:
de gezinsleden van niet-werkende gezinnen zijn iets slechter af dan wie woont in
een gezin met werk. Deprivatie situeert zich hoofdzakelijk op één item.

We vergelijken deze indicatoren van materiële deprivatie met die van financiële
armoede. In welke mate is er een overlapping tussen beide soorten maatstaven? Een
van de problemen die vaak aangehaald worden bij het gebruik van de indicatoren
van materiële deprivatie, is dat ze vaak niet dezelfde groepen als arm of gedepri-
veerd aangeven. Dit blijkt ook uit onze resultaten.
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TABEL 12: MATERIELE DEPRIVATIE EN ARMOEDE IN BELGIE, INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-
64 JAAR), 2006

Globaal leven 15,1% van de individuen in België in een gezin waar twee of meer
items van de dimensies ‘Economische druk’ en ‘Duurzame goederen’ samen
gedwongen niet aanwezig zijn. 12,5% van de bevolking op actieve leeftijd leeft in
financiële armoede. Deze cijfers liggen niet ontzettend ver uit elkaar. Ook is zowel
armoede als deprivatie beduidend lager onder individuen in een gezin met werk dan
in een gezin zonder werk. Maar de overlapping tussen beide indicatoren is slechts
beperkt: van al wie gedepriveerd is, blijkt de grote meerderheid niet in financiële
armoede te verkeren. En omgekeerd: een duidelijke meerderheid van wie financieel
arm is, is volgens de materiële indicatoren niet gedepriveerd. Een interessante vast-
stelling is dat er bij individuen in een gezin zonder werk meer mensen financieel
arm zijn dan in materiële deprivatie leven, terwijl we het omgekeerde zien bij indivi-
duen in een gezin met werk.

5. BESLUIT

Lange tijd werd het fenomeen van de werkende armen als een overwegend, zoniet
exclusief Angelsaksisch probleem gepercipieerd. Ondertussen weten we dat de
realiteit anders is. Het percentage mensen dat werkt en toch in financiële armoede
leeft is in veel continentaal-Europese landen zelfs hoger dan in het Verenigd Konink-
rijk of Ierland. De sleutel tot de mispercepties rond het fenomeen van de werkende
armen ligt in het feit dat armoede onder werkenden wordt gepercipieerd als een
fenomeen dat samenhangt met laagbetaald of onzeker werk. Die link is in de reali-
teit zeer zwak: een laagbetaalde baan geeft zelden aanleiding tot armoede. Slechts
een kleine minderheid van de mensen die een laagbetaalde baan hebben, leeft in
financiële armoede. In de meeste Europese landen leeft ongeveer 5 à 10 procent van
de laagbetaalden in een arm gezin. De verklaring hiervoor is dat de meeste mensen
met een laagbetaalde baan leven in een gezin met meerdere inkomens. De meeste
laagbetaalde werknemers zijn vrouwen en jongeren. Meestal zijn ze niet de belang-
rijkste kostwinner in het gezin. Dat gezegd zijnde, de minderheid van mensen die
een laagbetaalde baan hebben en toch voornaamste kostwinner zijn, leven door-
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Alle
Individu in gezin 

met werk 
Individu in gezin

zonder werk

Deprivatie op minstens 2 items (*) 15,1 10,7 32,4

Financieel arm 12,5 4,9 42,0

Deprivatie Arm 
Ja Ja 6,1 1,9 22,3

Ja Neen 9,1 8,9 10,2

Neen Ja 6,5 3,1 19,8

Neen Neen 78,4 86,2 47,9

  (*) items ‘economische druk’ + ‘duurzame goederen’ samen. 

  Bron: EU-SILC, 2006. 
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gaans wél in armoede en niet zelden in diepe armoede. Dat gaat soms om alleen-
staanden, en vooral om alleenstaande ouders. De grootste groep, in de meeste lan-
den toch, bestaat echter uit koppels met kinderen waar er maar één kostwinner is.

Dit wetende is het gemakkelijk te begrijpen waarom de werkende armen een wijd-
verspreid fenomeen zijn in Europa en waarom de omvang van dat probleem geen
directe reflectie is van het aandeel laagbetaalde banen. Veeleer is het een reflectie
van sociaaldemografische factoren (bv. het aandeel eenoudergezinnen) en, vooral,
de omvang van het éénverdienerschap.

België kent comparatief gesproken relatief weinig werkende armen hoewel we wel
degelijk tot de cluster van de continentaal-Europese landen behoren met een sterk
familialistische inslag. Verschillende elementen van arbeidsmarktregulering hebben
nog steeds een sterke kostwinnersrationale. De fiscaliteit ondersteunt het kostwin-
nersmodel via o.a. het huwelijksquotiënt; er zijn de facto universele kinderbijslagen
op een relatief hoog niveau, met name voor grote gezinnen. Tegelijkertijd zijn er tal
van arrangementen die tweeverdienerschap ondersteunen. Voorzieningen voor kin-
deropvang zijn bijvoorbeeld relatief sterk uitgebouwd. Dit maakt België een voor-
beeld van wat “optioneel familianisme” is genoemd. De tewerkstellingsgraad bij
moeders met jonge kinderen is dan ook bij de hoogste in Europa. Dit, in combinatie
met elementen zoals een relatief gunstige sociaaldemografische structuur (relatief
weinig eenoudergezinnen) en een gecomprimeerde loonstructuur (met name aan
de onderkant) maakt dat het aandeel werkende armen vrij laag is.

Dit relatief gunstige beeld voor wat specifiek de armoede onder werkenden betreft,
moeten we echter sterk nuanceren. De relatieve armoedegraad onder werkenden is
voor een groot stuk een gevolg van het feit dat de meeste armen mensen zonder
arbeidsinkomen zijn. Daarvan zijn er zoals we weten, veel in België. De relatieve
inkomens van de inactieven zijn laag door van de sterk geërodeerde vervangingsin-
komens. De laagste regionen van de inkomensverdeling worden dus overwegend
bevolkt door inactieven, voor wie de armoedegraad comparatief gesproken hoog is.

____________
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SNELLER AAN WERK DANKZIJ ACTIVERING
VAN HET ZOEKEN? (1)

DOOR BART COCKX*, MURIEL DEJEMEPPE** en BRUNO VAN DER LINDEN***

* Sherppa, Universiteit Gent en IRES, UCL
** IRES, UCL
*** FNRS en IRES, UCL

Het Plan voor de Begeleiding en de Opvolging van werklozen, dat in juli 2004 in Bel-
gië werd ingevoerd, combineert stimuli en sancties. Enerzijds wordt het zoeken
naar werk van uitkeringsgerechtigde werklozen nauwgezetter gecontroleerd en
gesanctioneerd indien onvoldoende zoekinspanningen geleverd worden. Anderzijds
beoogt het plan een betere toegang tot de activeringsmaatregelen van de gewestelij-
ke arbeidsdiensten. Dit nieuwe plan blijft omstreden: voor de enen wordt “op werk-
lozen gejaagd”, voor de anderen is het plan een essentieel bestanddeel van elk
beleid dat de werkloosheid bestrijdt. Vinden werklozen nu sneller een baan met dat
begeleidings- en opvolgingsplan? Zo ja, geldt dat voor alle gewesten en voor alle
werklozen, en gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de tewerkstelling?

Op initiatief van de federale overheid heeft het Belgische stelsel van werkloosheids-
verzekering sinds 2004 belangrijke veranderingen ondergaan. Het principe van de
toekenning van uitkeringen voor onbepaalde duur werd versterkt door de
afschaffing van het zogenaamde ‘artikel 80’, dat de uitkeringsduur enkel voor
samenwonende werklozen beperkte. Gelijktijdig is de opvolgingsprocedure voor de
Activering van het Zoekgedrag naar Werk (kortweg “opvolging”) stapsgewijs inge-
voerd. Deze procedure voorziet dat een consulent van de RVA (“facilitator”) tijdens

(1) Dit artikel vat de resultaten samen van een onderzoek over de “Evaluatie van de activering van
het zoekgedrag naar werk (SUIVICHO)”. Dit onderzoek werd gerealiseerd met de financiële steun
van Federaal Wetenschapsbeleid (programma “Samenleving en Toekomst” contract n° TA/00/11),
waarvoor onze dank. We bedanken ook uitdrukkelijk de RVA, de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, ACTIRIS, FOREM en de VDAB voor hun medewerking. We danken Vincent Bodart en een
anonieme “referee” voor het nalezen van deze tekst. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwer-
king met Bruno Crépon, Anne Defourny, Cyriaque Edon, Marc Gurgand, Andrey Launov, Frédéric
Panier, Matteo Picchio, Sofia Pessoa E Costa en Fatemeh Shadman, die we bij deze bedanken. Voor
dit artikel zijn echter enkel de auteurs verantwoordelijk.
Een versie die dicht aanleunt bij dit artikel, werd gepubliceerd in nr. 85 van het tijdschrift Regards
économiques (februari 2011) en in het nummer 2/2011 van Over.Werk Tijdschrift van het Steun-
punt WAV.
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periodieke individuele gesprekken de zoekinspanningen van de werklozen evalu-
eert. Door deze nieuwe procedure lopen alle werklozen die onvoldoende zoeken,
het risico op een al dan niet tijdelijke verlaging of schorsing van de werkloosheids-
uit-kering (2). De “opvolging” werd stapsgewijs ingevoerd: vanaf juli 2004 betrof de
regeling enkel de min-dertigjarigen, vanaf juli 2005 de min-veertigjarigen en vanaf
juli 2006 de min-vijftigjarigen.

Door deze nieuwe procedure lopen alle werklozen die onvoldoende zoeken, het
risico op een al dan niet tijdelijke verlaging of schorsing van de werkloosheidsuitke-
ring. De “verwittiging” is een essentieel onderdeel van de “opvolging”. Deze wordt
ongeveer 8 maanden voor het eerste evaluatiegesprek aan de werklozen verzonden
om hen op de hoogte te brengen van hun verplichtingen en van het verloop van de
procedure. Werklozen jonger dan 25 ontvangen deze brief na een uitkeringsperiode
van minstens 7 maanden en de anderen na 13 maanden.

Indien de zoekinspanningen in het eerste evaluatiegesprek onvoldoende worden
geacht, wordt de werkloze nog niet gesanctioneerd, maar wordt wel een actieplan
opgesteld. Ongeveer vier maanden later heeft een tweede gesprek plaats. Bij een
negatieve evaluatie van de zoekinspanningen volgt een tijdelijke sanctie (verminde-
ring of schorsing van de uitkering) en wordt een tweede actieplan opgesteld. Indien
de zoekinspanningen een derde maal onvoldoende zijn, volgt de definitieve uitslui-
ting van het recht op uitkeringen. De wetgeving voorziet in beroepsprocedures. Dat
deze evaluatiegesprekken worden gevoerd door consulenten van de RVA, is een
belangrijke ommekeer. Hiermee heeft de RVA niet alleen het recht om de beschik-
baarheid van de werklozen te controleren, maar ook het zoekgedrag.

De verscherping van de controle van de beschikbaarheid van werklozen voor de
arbeidsmarkt is een tweede belangrijk onderdeel van de hervorming. Deze gebeurt
via een veel systematischere elektronische uitwisseling van gegevens (over werk-
weigeringen, afwijzingen van deelname aan activeringsmaatregelen van de gewes-
ten, etc.) tussen de gewestelijke arbeidsdiensten (VDAB, FOREM, ACTIRIS) en de
RVA. Ten slotte betekende de hervorming een versterking van de begeleiding van
alle (kortstondige en langdurige) werklozen via allerlei activeringsmaatregelen: indi-
viduele diagnostische gesprekken, opleidingen, inschakelingstrajecten, ondersteu-
ning bij het zoeken naar werk, etc.

We stellen hier de resultaten voor van een onderzoek naar de effecten van de
“opvolging” op de overgang naar werk. Het onderzoek heeft betrekking op 25 tot
29 jaar oude uitkeringsgerechtigde werklozen die tijdens de startfase van de “opvol-
ging”, midden 2004, een verwittigingsbrief ontvingen. De noodzaak aan een vol-
doende lange waarnemingsperiode (van juli 2004 tot december 2006), de leverings-
tijd van de data en de tijd die nodig is om de evaluaties uit te voeren, verklaren
waarom we de doelgroep en de periode beperkten.

(2) In het tekstkader in bijlage wordt in detail de opvolgingsprocedure uitgelegd.
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De tekst is als volgt gestructureerd. In een eerste deel vatten we de voornaamste
resultaten van ons onderzoek samen. Vervolgens besluiten we wat we hieruit kun-
nen leren. In een derde deel formuleren we een aantal beleidsaanbevelingen. Ten
slotte kunnen we in de huidige context niet om de vraag heen of de controle van de
werklozen geregionaliseerd moet worden.

1. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

In punten 1 tot en met 3 bespreken we een aantal beschrijvende statistieken van de
RVA voor de totale groep van werklozen met betrekking tot de “opvolging” en sanc-
ties die daar al dan niet mee verbonden zijn. In punt 4 vatten we samen in welke
mate de “opvolging” de werkloosheid in België heeft beïnvloed. In punten 5 tot en
met 12 rapporteren we de belangrijkste conclusies van de kern van ons onderzoek:
de evaluatie van de verschillende etappes van de “opvolging” voor een steekproef
van uitkeringsgerechtigde werklozen tussen 25 en 30 jaar oud.

1.1. ALGEMENE BESCHRIJVENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE TOTALE
WERKLOZENPOPULATIE
1. In 2009, toen het “plan” op kruissnelheid was en alle leeftijdsklassen onder de
50 jaar in aanmerking kwamen voor de “opvolging”, ontving 2,5% van alle volledig
vergoede werklozen maandelijks een “verwittiging”. Dit komt er op neer dat maan-
delijks gemiddeld 11.556 van de 462.057 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen
een “verwittiging” ontvangen. Omwille van de tijd die verloopt tussen de verschil-
lende etappes van de “opvolging” (minstens 8 maanden tussen de “verwittiging” en
het eerste evaluatiegesprek en 4 maanden tussen de hierop volgende evaluaties),
hebben vele werklozen de werkloosheid reeds verlaten vooraleer ze aan de evalu-
atiegesprekken deelnemen. Zo neemt iets meer dan de helft van de werklozen die
verwittigd werden, deel aan het eerste evaluatiegesprek. Dit aandeel zakt naar 9,4%
en 2,1% voor het tweede en het derde gesprek.

2. In 2009 is er bijna 13 miljoen EUR besteed aan de “opvolging”, waarvan het
grootste deel (81%) aan de opleiding en de lonen van de facilitatoren. Deze uitgaven
vertegenwoordigen slechts 0,2% van alle uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.
Op kruissnelheid bedraagt de gemiddelde kost van een evaluatiegesprek iets meer
dan 100 EUR.

3. De sancties in de werkloosheidsverzekering worden in federale regelgeving vast-
gelegd. Het aantal sancties wordt echter mee bepaald door de mate waarin de
gewestelijke arbeidsdiensten informatie overdragen aan de RVA. De motivering van
sancties die we hier rapporteren, is heel divers. In hoofdzaak gaat het om vrijwillige
werkloosheid, onjuiste aangiften (met inbegrip van “zwartwerk”), negatieve evalu-
aties in het kader van de “opvolging” en het uitdovende artikel 80, dat enkel voor
samenwonende werklozen de uitkeringen in de tijd beperkte. In de tweede helft
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van het vorige decennium steeg het aantal sancties gevoelig. Dit was vooral het
geval voor de tijdelijke opschortingen van betaling. Tussen 2003 en 2008 is het aan-
tal tijdelijke sancties in verhouding tot het totaal aantal werklozen (de “sanctievoet”)
quasi verdrievoudigd. De groei in de overdracht van informatie tussen de gewestelij-
ke arbeidsdiensten en de RVA (ten gevolge van het samenwerkingsakkoord van
2004) en de koppeling van informatie van de databanken van de RVA aan die van
andere instellingen van de Sociale Zekerheid (via de Kruispuntbank voor Sociale
Zekerheid) verklaren deze evoluties in belangrijke mate. Tussen 2003 en 2009 steeg
het aantal overgedragen gegevens sneller in Wallonië dan elders. In 2009 is het aan-
tal maandelijkse gegevensoverdrachten per werkloze in Wallonië hoger dan in de
andere gewesten. 

De sancties opgelegd in het kader van de “opvolging” vertegenwoordigen een groei-
end maar beperkt aandeel van het totaal aantal sancties. In 2009 bedroeg dit aandeel
23%. In 2009 had de “opvolging” een beetje minder uitsluitingen van het recht op
werkloosheidsuitkeringen tot gevolg dan het artikel 80 dat door de “opvolging” ver-
vangen werd en dat enkel samenwonenden uitsloot.

Bekijken we de regionale evoluties. Indien we enkel kijken naar de sancties buiten
het kader van de “opvolging”, is de sanctievoet belangrijker in Vlaanderen. In de andere
Gewesten nemen we echter een inhaalbeweging waar (met uitzondering van sancties
voor vrijwillige werkloosheid in Brussel). In Wallonië is deze inhaalbeweging groten-
deels te verklaren door de bovenvermelde evolutie van gegevensoverdrachten.

Kijken we naar de sancties verbonden aan de “opvolging”, dan stijgt de sanctievoet
tot 2007 gelijkmatig in alle gewesten. Vanaf 2008 blijft de sanctievoet stijgen in Wal-
lonië terwijl deze elders lichtjes daalt. In 2009 is deze meer dan dubbel zo hoog als
in de twee andere Gewesten.

In Wallonië is het aantal sancties tussen 2003 en 2009 dus meer gestegen dan in de
twee andere Gewesten. Deze stijging nemen we niet enkel waar in het kader van de
“opvolging”, maar ze is er wel belangrijker dan elders. In 2009 bereikt het aandeel
sancties in de “opvolging” ten opzichte van het totaal aantal sancties 30% in Wallo-
nië, 21% in Brussel en 13% in Vlaanderen.

1.2. DE “OPVOLGING” EN DE ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID
4. Tussen 2004 en 2008 daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekende
werklozen jonger dan 50 jaar met 23% (3). Onze analyse toont aan dat de verbete-
ring van de economische conjunctuur deze daling in grote mate verklaart. De
“opvolging” van werklozen heeft hier wel toe bijgedragen, vermits deze, zoals ver-

(3) Bron: Statistisch Jaarboek van de RVA,
http://www.onem.be/frames/frameset.aspx?Path=D_stat/&Items=2&Language=NL
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meld in de volgende punten, de overgang naar werk voor individuele werklozen
(soms in sterke mate) heeft bevorderd. Niettemin is de bijdrage tot deze daling
miniem aangezien er maar weinig werklozen in verhouding tot het totale aantal
werklozen met de opvolgingsprocedure te maken krijgen.

1.3. RESULTATEN VAN DE EVALUATIE VAN DE “OPVOLGING” VOOR WERKLOZEN TUS-
SEN 25 EN 30 JAAR OUD
5. De “opvolging” verhoogt voor individuele werklozen in belangrijke mate de
overgang naar werk en dit zelfs vooraleer de evaluatiegesprekken plaatsvinden en
sancties opgelegd worden. De RVA verwittigt de werkloze schriftelijk over zijn ver-
plichting om werk te zoeken (4). De dreiging dat deze verplichting gecontroleerd
zal worden, verhoogt de zoekinspanningen en leidt zo tot meer werkhervattingen.
In Vlaanderen waren er acht maanden na ontvangst van deze schriftelijke “verwitti-
ging” van de RVA en dus vóór de effectieve controle van het zoekgedrag, ongeveer
10 procentpunt (“pp”) meer overgangen naar werk dan wanneer de “opvolging” er
niet was geweest. In Brussel en Wallonië is er een stijging met ongeveer 5 tot 6 pp.
Nochtans, in tegenstelling tot in Vlaanderen, voorzien FOREM en ACTIRIS in deze
twee Gewesten een specifieke begeleiding voor de “verwittigde” werklozen. Deze
resultaten tonen aan dat een systeem dat het zoeken naar werk controleert, doel-
treffender is in een arbeidsmarkt waarin er voldoende vacatures beschikbaar zijn.
Vlaanderen bevindt zich in deze situatie. Een intensifiëring van zoekinspanningen
kan enkel resulteren in een aanwerving indien er werkaanbiedingen beschikbaar zijn (5).

6. In Wallonië vinden we enkel een positief effect van de “verwittiging” voor hoog-
geschoolden en vooral in arrondissementen waar de werkloosheid lager is dan
elders. Daarentegen nemen we in Vlaanderen zowel voor laag- als voor hoogge-
schoolden positieve effecten waar en is het effect voor laaggeschoolden (6) zelfs
groter. Dit komt omdat hooggeschoolden reeds zonder opvolging van hun zoekge-
drag een hoger financieel voordeel hebben om intensiever naar werk te zoeken. Het
invoeren van een opvolgingssysteem beïnvloedt hun gedrag bijgevolg in mindere
mate. Hieruit kunnen we besluiten dat het vooruitzicht van een controle van het
zoeken de wedertewerkstelling van laaggeschoolden meer bevordert dan die van
hooggeschoolden maar enkel en alleen als er voldoende passende werkaanbiedin-
gen beschikbaar zijn.

(4) In de startfase, periode waarop dit onderzoek betrekking heeft, was dit de eerste officiële infor-
matie die de werkloze over de opvolging ontving. Ondertussen wordt deze informatie reeds bij
inschrijving verstrekt.
(5) Deze conclusie klopt in elk geval op korte termijn. Op lange termijn zou een intensifiëring van
zoekinspanningen moeten bijdragen tot een verhoging van het aantal werkaanbiedingen.
(6) Onder hooggeschoold verstaan we personen met een diploma van het hoger beroeps- of tech-
nisch secundair onderwijs of van het postsecundair onderwijs.
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7. We hebben de effecten van de evaluatiegesprekken enkel voor Vlaanderen kun-
nen meten (7). Elke negatieve evaluatie van het zoekgedrag veroorzaakt een bijko-
mende verhoging van de kans op een overgang naar werk. Na de derde negatieve
evaluatie wordt deze verhoging echter kleiner, maar ze blijft positief. Zo is vier
maanden na de eerste en tweede negatieve evaluatie het effect op de tewerkstel-
lingskans respectievelijk drie- en viermaal zo groot als na de “verwittiging”, vóór het
eerste gesprek. Een verklaring hiervoor is dat de dreiging telkens groter wordt: na
de tweede negatieve evaluatie wordt de uitbetaling van de werkloosheidsuitkerin-
gen tijdelijk geschorst en na een derde negatieve evaluatie volgt de uitsluiting. Na
deze uitsluiting is de kans op werk nog steeds hoger dan zonder controle, maar min-
der hoog dan vóór het derde gesprek, omdat de werkloze dan meer inspanningen
levert om de uitsluiting te vermijden. In zijn geheel verhoogt de hervorming in
Vlaanderen de kans op tewerkstelling van de verwittigde werklozen met ten hoog-
ste 16 pp. Het grootste deel van dit effect (92%) is zichtbaar vooraleer deze perso-
nen gesanctioneerd worden. We kunnen dus besluiten dat de hervorming eerder
werkt door de dreiging van uitsluiting dan door de uitsluiting zelf.

8. De strengere controle van de werklozen zorgt voor een snellere overgang naar
werk, maar gaat misschien ten koste van een verlaging van de kwaliteit van het
werk: werklozen zouden laag betaalde of instabiele jobs kunnen aanvaarden om de
controle en het risico op een sanctie te vermijden. Onze studie bevestigt dat de
“opvolging” van werklozen in Vlaanderen het startloon negatief beïnvloedt (8). De
verlaging van het loon is voor de betrokkene echter gering en in zijn geheel gaat het
inkomen van de betrokkene er gemiddeld op vooruit omdat hij sneller werk vindt.
Het gemiddelde netto maandloon daalt maximaal met 30 EUR per maand, d.w.z. een
verlaging met 2,2%. Deze maximale daling heeft enkel betrekking op de kleine min-
derheid die een tijdelijke of definitieve sanctie ondergaat en nadien werk vindt. De
daling van het loon voor aanvaarding van werk na de eerste evaluatie bedraagt
gemiddeld 20 EUR per maand of 1,5% van het gemiddelde maandelijkse nettoloon.
Bij aanvaarden van werk acht maanden na de “verwittiging” en vóór het eerste
onderhoud daalt het loon gemiddeld met slechts 5 EUR per maand, wat overeen-
stemt met nauwelijks 0,4% van het gemiddelde netto maandloon. Verder hebben we
ook indicaties dat het perspectief van een controle de werklozen ertoe aanzetten
om onstabiel werk te aanvaarden. We hebben dit negatieve effect op de duur van de
tewerkstelling niet kunnen kwantificeren.

(7) Om de effecten te evalueren van de gesprekken van de opvolging en hun gevolgen (het afsluiten
van een contract en mogelijk een sanctie) hebben we om methodologische redenen onze analyse
moeten beperken tot een deelsteekproef in Vlaanderen: samenwonenden die recht hebben op een
uitkering op basis van hun arbeidsprestaties en die zich in de tweede uitkeringsperiode bevinden,
zijn weggelaten. Daarenboven hebben we een strengere definitie van werk moeten hanteren: enkel
voltijds werk werd als uitkomst weerhouden.
(8) Ter herinnering, het gaat hier over diegenen van de deelsteekproef die een voltijdse betrekking
hebben gevonden. Dit is 70% van de gevonden betrekkingen.
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9. Behalve met de gunstige effecten van de “opvolging” op de overgang naar werk
moeten we ook rekening houden met verhoogde kosten voor de werkloze. Ener-
zijds stijgt met de “opvolging” de kans op een lagere uitkering, anderzijds nemen de
kosten van het zoeken naar werk toe. Netto (9) gaat het verwachte inkomen (inclu-
sief de waarde van het verlies aan vrije tijd) van de werkloze er gemiddeld met 5
EUR per maand op achteruit. Dit komt overeen met 0,5% van het verwachte inko-
men indien er geen “opvolging” was geweest.

10. De hervorming levert (na aftrek van kosten) voor de overheid een netto financiële
baat op van 17 EUR per maand per verwittigde werkloze. Deze baat is dus gemid-
deld groter dan de in punt 9 genoemde netto kost voor de werklozen. Voor de bere-
kening hiervan houden we rekening met de extra uitgaven die de organisatie van de
“opvolging” met zich meebrengt, met het verschil in uitgaven aan sociale uitkerin-
gen (werkloosheidsuitkeringen en leefloon in het voorkomend geval) en in inkom-
sten uit belastingen en sociale bijdragen. Deze baat per verwittigde werkloze komt
overeen met 17% van de netto-inkomsten (gemiddeld genomen ontvangt de over-
heid meer inkomsten dan dat ze uitgeeft per werkloze) in afwezigheid van een her-
vorming. Dit is aanzienlijk. Doordat de doelgroep relatief klein is, is het netto finan-
cieel voordeel echter gering in vergelijking met de totale uitgaven aan werkloos-
heidsuitkeringen. Indien we van de vereenvoudigende veronderstelling uitgaan dat
we de netto financiële baat voor de overheid voor de steekproef die we onderzoch-
ten, kunnen extrapoleren naar het jaarlijks totaal aantal individuen dat een verwitti-
ging in et kader van de opvolgingsprocedure ontvangt, (10) dan zou de “opvolging”
een besparing opleveren van 2,36 miljoen EUR per maand (11), of 0,67% van de uit-
gaven aan werkloosheidsuitkeringen in 2009 (12).

11. De “opvolging” heeft de deelname aan opleidingen gestimuleerd. De werkloze
die een opleiding volgt, kan inderdaad de evaluatie van het zoekgedrag uitstellen en
de kans op een positieve evaluatie verhogen. Indien deze opleidingen aangepast zijn
aan de noden van werklozen en werkgevers, kan dit op langere termijn het gunstige
effect op de tewerkstelling versterken. Acht maanden na ontvangst van de “verwitti-
ging” (en vóór het eerste onderhoud) stijgt de deelname aan opleidingen in Vlaande-
ren met 4 pp. In Wallonië is de deelname 8 pp hoger en in Brussel zelfs 11 pp. In
deze twee Gewesten is het effect belangrijker aangezien FOREM en ACTIRIS een
specifieke begeleiding voorzien voor de werklozen die verwittigd worden in het
kader van de “opvolging” van de RVA.

(9) Bij de berekening van dit netto effect veronderstellen we dat er in afwezigheid van de hervor-
ming ook geen “artikel 80” (de oude vorm van uitsluiting van het recht op uitkering) zou bestaan.
Indien er toch een “artikel 80” zou bestaan, is het netto effect minder negatief en mogelijk zelfs positief.
(10) In 2009 waren dat 138.668 individuen.
(11) 17 EUR x 138.668= 2.357.356 EUR per maand.
(12) In 2009 keerde de RVA een bedrag van 4.200,76 miljoen EUR uit aan werkloosheidsuitkeringen
(RVA, Jaarrapport 2009, p. 475, Tabel 4D). Maandelijks bedraagt dit 350,06 miljoen EUR.
2,36/350,06 = 0,0067.
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12. De evaluaties in dit onderzoek hebben alleen betrekking op de personen die
effectief deelgenomen hebben aan de “opvolging”. We hebben hierboven onder-
streept dat de controle van de zoekinspanningen de overgang naar werk enkel sti-
muleert in de mate dat er voldoende vacatures beschikbaar zijn. Men kan zich bijge-
volg afvragen of het positieve tewerkstellingseffect niet ten koste gaat van de
tewerkstelling van andere werklozen. In vroeger onderzoek konden Cockx en Deje-
meppe (2007) echter besluiten dat dergelijke substitutie-effecten verwaarloosbaar zijn.

2. WAT LEREN WE HIERUIT?

Vatten we even samen. Voor 25 tot 30 jaar oude uitkeringsgerechtigde werklozen
die bij de start van de nieuwe maatregel (midden 2004) verwittigd werden en
gevolgd werden tot in december 2006, heeft de “opvolging” de overgang naar werk
significant doen toenemen. De “opvolging” is vooral effectief daar waar er voldoen-
de openstaande betrekkingen beschikbaar zijn. In dat geval is de controle doel-
treffender voor laag- dan voor hooggeschoolden. Wanneer er weinig vacatures zijn,
lijkt de controle echter vooral de tewerkstelling van hooggeschoolden te bevorde-
ren. Werklozen die ten gevolge van de “opvolging” werk vinden, verdienen minder
dan anderen die uitstromen uit de werkloosheid, maar niet veel. Doordat ze echter
sneller werk vinden, blijft hun arbeidsinkomen er netto op vooruitgaan. Voor de
overheid levert de “opvolging” een financieel voordeel op. Gemiddeld is dit voor-
deel per werkloze groter dan het verwachte inkomensverlies (inclusief de waarde
van het verlies aan vrije tijd) voor de werkloze (13). Voor de berekening hiervan
houden we rekening met de extra uitgaven die de organisatie van de “opvolging”
met zich meebrengt en met het verschil in uitgaven aan sociale uitkeringen en in
inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen.

We mogen deze conclusies niet veralgemenen naar andere leeftijdsgroepen, noch
naar de begeleidingsmaatregelen die de gewestelijke arbeidsdiensten (VDAB, ACTI-
RIS en FOREM) in het kader van deze hervorming hebben uitgebouwd.

Zelfs indien deze conclusies ook zouden opgaan voor de volledige doelgroep van de
“opvolging” (de min-vijftigjarigen), blijft deze maatregel in zijn huidige vorm slechts
een beperkt onderdeel van het werkgelegenheidsbeleid. In 2009, op kruissnelheid
van de maatregel, ontving maandelijks 2,5% van de uitkeringsgerechtigde werklozen
een “verwittiging” van de RVA. Op basis van deze cijfers is het evident dat de opvol-
ging van werklozen niet het wondermiddel is dat zou verklaren waarom de werk-
loosheid tussen 2004 en 2008 zo significant gedaald is, zoals beweerd werd door de

(13) Hoewel het arbeidsinkomen erop vooruitgaat, gaat het verwachte netto-inkomen van de werklo-
ze erop achteruit. Dit komt doordat tijdens de “opvolging” het risico bestaat dat de werkloze gesanc-
tioneerd wordt, waardoor de uitkering verlaagt, maar ook omdat de werkloze vrije tijd verliest omdat
hij intensiever naar werk moet zoeken als hij nog werkloos is en omdat hij minder vrije tijd heeft als
hij aan het werk is.
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RVA (14) en de minister van Werk in haar evaluatie van de hervorming (15). Onze
analyse toont aan dat de daling van de werkloosheid tussen 2004 en 2008 hoofdza-
kelijk volgt uit de verbetering van de conjunctuur in deze periode. De “opvolging”
heeft op individueel niveau bijgedragen tot tewerkstelling van werklozen, maar
gezien het relatief geringe aantal werklozen waarop de “opvolging” van toepassing
is en vermits de maatregel gespreid is over vele maanden, mag men de macro
economische impact van deze maatregel niet overdrijven.

We hebben aangetoond dat de sancties in het kader van de “opvolging” een groei-
end maar beperkt aandeel vertegenwoordigen van het totaal aantal sancties. In 2009
veroorzaakte de “opvolging” iets minder uitsluitingen dan “artikel 80”, de maatregel
die door de “opvolging” is vervangen, maar die enkel toeliet de uitkeringen voor
samenwonenden stop te zetten. Dit kan niet verhullen dat in de tweede helft van
het voorgaande decennium het globale aantal sancties (inclusief deze die niets met
de “opvolging” te maken hebben) sterk gestegen is, zowel in België als in alle
Gewesten afzonderlijk (en vooral in Wallonië). De verbeterde overdracht van infor-
matie tussen de gewestelijke arbeidsdiensten en de RVA (ten gevolge van het
samenwerkingsakkoord van 2004) en de toename in de koppeling van informatie
van de diverse instellingen van de Sociale Zekerheid, verklaren deze evoluties in
belangrijke mate.

3. BELEIDSAANBEVELINGEN

Voor de formulering van beleidsaanbevelingen dienen we ons blikveld te verrui-
men. Onze aanbevelingen zijn dan ook niet alleen op deze onderzoeksresultaten
gebaseerd, maar ook op de internationale literatuur over gelijkaardige maatregelen
en op reflecties van anderen. Het gaat hier in het bijzonder over de voorstellen van
de bestuurders van de RVA en de gewestelijke arbeidsdiensten, die de federale rege-
ring in maart 2010 heeft goedgekeurd (beknopt “princiepsakkoord”) (16).

Samengevat stellen we dat de “opvolging” van de zoekinspanningen en de controle
van de beschikbaarheid van werklozen noodzakelijk is en een essentieel tegenwicht
vormt voor het recht op uitkeringen voor onbepaalde duur, een specifiek kenmerk
van de Belgische werkloosheidsverzekering. Een hervorming van de “opvolging” is
echter nodig. Enerzijds dient het eerste evaluatiegesprek na een kortere werkloos-
heidsduur plaats te vinden. Dit maakt de werkloze sneller bewust van zijn verplich-
tingen en laat toe om de voordelen van het systeem op een grotere groep werklozen

(14) Rapport van de RVA aan het Comité van de evaluatie van de uitvoering tot 30 juni 2008 van het
samenwerkingsakkoord van 30.04.2004 (p. 50 in de Franstalige versie).
(15) «Une politique d’accompagnement des demandeurs d’emploi plus personnalisée et plus effi-
cace», La Vice-Première Ministre, Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, chargée de la Politi-
que de migration et d’asile, Bruxelles, le 16 mars 2010, p.2.
(16) http://www.milquet.belgium.be/fr/news/une-politique-d’accompagnement-des-demandeurs-
demploi-plus-personnalisée-et-plus-efficace.
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te laten doorwerken. Anderzijds is volgens ons een verdere objectivering van de
evaluatieprocedure nodig. We formuleren hiervoor een aantal voorstellen, maar zijn
ons ervan bewust dat beoordelingsfouten van de controlerende instanties steeds zul-
len blijven bestaan, omdat de zoekinspanningen nu eenmaal niet gemakkelijk te
meten zijn.

3.1. HOE DE WERKLOZEN RESPONSABILISEREN?
Een fundamenteel probleem in de werkloosheidsverzekering is dat de werkloze
minder zoekinspanningen levert en minder werkaanbiedingen aanvaardt dan wense-
lijk voor de samenleving. De werkloze houdt immers geen rekening met de kost die
de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen met zich meebrengt voor de samenle-
ving, noch met de inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen die zijn tewerk-
stelling genereren (17). Daarom is verdere responsabilisering van de werkloze
nodig. In het huidige debat draait de keuze om twee systemen die dit probleem aan-
pakken: enerzijds de beperking in de tijd van het recht op uitkering en anderzijds de
controle van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en van de zoekinspanningen.

In vele landen wordt het recht op een werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt.
Eenmaal het recht op een uitkering verloren, heeft de werkloze in het voorkomende
geval recht op een socialebijstandsuitkering (het Leefloon in België), die normaal
lager is dan de werkloosheidsuitkering. De sociale bijstand wordt echter enkel uitge-
keerd indien een middelentoets uitwijst dat het gezinsinkomen te laag is. Het is een-
voudig om het recht op uitkering in de tijd te beperken en ook gemakkelijk om het
te begrijpen. Een essentieel nadeel is echter dat dit de risicodekking van de werk-
loosheidsverzekering in belangrijke mate inperkt. Een werkloze die alle mogelijke
inspanningen heeft geleverd om naar werk te zoeken, maar desondanks op het
moment van uitsluiting zonder job zit, heeft plots geen recht meer op een werkloos-
heidsuitkering. Een controle van de zoekinspanningen en van de beschikbaarheid
vermijdt deze onrechtmatige uitsluiting van een werkloosheidsuitkering en behoudt
de stimulus om werk te zoeken en te aanvaarden. Daarom verkiezen we een werk-
loosheidsverzekering waarin uitkeringen voor onbepaalde tijd gecombineerd wor-
den met een controle van de inspanningen van de werkloze. Niettemin zijn we er
ons van bewust dat deze controle ook zijn beperkingen heeft, in het bijzonder deze
die verbonden zijn aan de beoordelingsfouten inherent aan elke vorm van controle.
We komen hier in punt 3.2. op terug.

Aangezien de controle de werklozen niet volledig kan responsabiliseren, heeft het
zin om de “opvolging” aan te vullen met dalende uitkeringen over de werkloos-
heidsduur. Zonder dat dit moet leiden naar een uitsluiting, zet dit de werklozen
ertoe aan om werk te zoeken en te aanvaarden vooraleer hun uitkeringen dalen.

(17) Bemerk dat een werkgever ook geen rekening houdt met alle maatschappelijke baten en kosten
van afdankingen, van de beslissingen om werk aan te bieden en van aanwervingen. Ons onderzoek
bestudeert echter niet hoe men voor deze problemen kan corrigeren.
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3.2. WELKE CONTROLE INDIEN DE UITKERINGEN NIET IN DE TIJD BEPERKT WORDEN?
Het nieuwe opvolgingssysteem controleert de verplichting om werk te zoeken. De
verplichting om werkaanbiedingen te aanvaarden, ook nog “beschikbaarheid”
genoemd, wordt op dit ogenblik door de gewestelijke arbeidsdiensten gecontro-
leerd. Deze diensten verwijzen de werklozen naar werkaanbiedingen en spelen de
informatie over weigeringen van “passende” betrekkingen door aan de RVA. Deze
twee systemen hebben elk hun voor- en nadelen. Omdat de twee systemen elkaar
aanvullen, pleiten we voor het behoud van allebei (18).

Het volstaat niet om de zoekinspanningen te controleren, omdat een werkloze die
bewijst dat hij zoekt, niet noodzakelijk passende werkaanbiedingen aanvaardt.
Anderzijds kan de beschikbaarheid niet voor elke werkaanbieding en werkloze
getoetst worden. De consulenten van de gewestelijke arbeidsdiensten kunnen enkel
de werkaanbiedingen controleren die bij de diensten bekend gemaakt zijn. Aange-
zien werkgevers die op zoek zijn naar werknemers met bepaalde vaardigheden, niet
altijd gebruik maken van de publieke arbeidsdiensten, maar hiervoor andere kanalen
aanwenden, is deze controle per definitie onvolledig. Daarenboven kan men het
moment waarop men beschikbaarheid controleert, niet vooraf aankondigen. Dit is
een tekortkoming vermits ons onderzoek aantoont dat de controle de zoekinspan-
ningen van de werkloze beïnvloedt vanaf de aankondiging van deze controle (op
het moment van de “verwittiging”) en dus voordat de zoekinspanningen worden
gecontroleerd of sancties opgelegd.

Zelfs indien de controle van de zoekinspanningen en die van de beschikbaarheid
elkaar aanvullen, hebben ze alle twee het nadeel dat het voorwerp van de controle
(de zoekinspanningen en de mate waarin een werkaanbieding “past”) per definitie
niet perfect kan worden waargenomen. Deze imperfectie kan tot foutieve, en daarom
onrechtvaardige, evaluaties en sancties leiden. Werklozen die in werkelijkheid te
weinig zoeken of die passende werkaanbiedingen afwijzen, kunnen aan een sanctie
ontsnappen. Omgekeerd kunnen werklozen die echt zoeken en echt voor de
arbeidsmarkt beschikbaar zijn, bestraft worden. Zelfs indien fouten bij zulke contro-
les onvermijdbaar zijn, vinden we dat het huidige systeem voor verbetering vatbaar
is. In punt 3.3.2. formuleren we een aantal suggesties om de controle in de “opvol-
ging” te verbeteren (19).

3.3. WELKE HERVORMINGEN VAN HET OPVOLGINGSYSTEEM STELLEN WE VOOR?
In deze sectie bouwen we een redenering op in de veronderstelling dat de controle
een federale materie blijft. In sectie 4 bespreken we de regionalisering van deze
controle. 

(18) In Cockx et al. (2007a, b) hebben we voorgesteld om de controle van de zoekinspanningen in te
ruilen voor een versterkte controle van de beschikbaarheid. Op basis van onderzoek en lectuur zijn
we van mening veranderd.
(19) Er zijn ook verbeteringen in de controle van de beschikbaarheid mogelijk. Dit valt echter buiten
het bestek van dit onderzoek.
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3.3.1. Dient de “opvolging” sneller van start te gaan?
Om de voordelen van het systeem op een grotere groep werklozen te laten door-
werken, bevelen we aan de controle van de zoekinspanningen sneller van start te
laten gaan dan op dit ogenblik. Dit geldt in het bijzonder voor werklozen die niet op
een andere wijze aangezet worden tot zoeken, zoals via dalende uitkeringen. Ons
onderzoek bevestigt dat de “opvolging” een maatschappelijk voordeel oplevert dat
groter zou kunnen zijn als de controle vroeger plaatsvindt. Het voordeel van het ver-
vroegen van de “opvolging” is vanzelfsprekend niet zonder kost: hoe vroeger de
evaluatiegesprekken plaatsvinden, hoe meer werklozen gecontroleerd moeten wor-
den en hoe hoger dus de kost van de controle. Het optimale startpunt van de controle
hangt bijgevolg af van een afweging van deze maatschappelijke baten en kosten.

Het heeft ook geen zin om de evaluatiegesprekken helemaal in het begin van de
werkloosheidsperiode te organiseren. Er blijken immers reeds incentieven tot zoe-
ken uit te gaan van de “verwittiging”. De overgang naar werk kan dus versneld aan
een zeer geringe kostprijs (de verzending van een “verwittiging”) zonder onmiddel-
lijk (duurdere) gesprekken te organiseren. Acht maanden tussen de “verwittiging”
en het eerste gesprek lijkt ons niettemin te lang. Ons onderzoek heeft immers aan-
getoond dat de effecten zich voornamelijk voordoen kortelings voor het eerste
onderhoud.

Het “princiepsakkoord” bevat een heel precies voorstel. Het voorziet dat vanaf 2012
het eerste gesprek drie maanden vroeger plaatsvindt. Voor de groep jonger dan 25
jaar zou men bijgevolg dit eerste gesprek houden na 12 maanden en voor de andere
groep na 18 maanden. Volgens onze inschatting dient dit nog vroeger te gebeuren.
Dit geldt ook voor het moment waarop de nieuwe opvolgingsprocedure na een
positieve evaluatie van start dient te gaan.

3.3.2. Hoe kunnen we de inschattingsfouten van de controle inperken?
We herinneren de lezer eraan dat we dit niet onderzochten. We formuleren dus
enkel een aantal ideeën waarop voortgebouwd kan worden. Deze ideeën kunnen de
reeds gerealiseerde inspanningen (opleiding van de facilitatoren en richtlijnen over
hun werkwijze) en de mogelijkheden van beroep (aan de arbeidsrechtbank en de
Nationale Administratieve Commissie) vervolledigen.

De facilitatoren dienen te beschikken over duidelijke richtlijnen. Deze richtlijnen
dienen aan te geven welke bewijzen aanvaard worden, welke vereisten men in een
“standaard situatie” oplegt en op welke wijze de evaluatie dient te gebeuren. De
facilitatoren zouden moeten beschikken over een rooster waarin ze deze richtlijnen
kunnen aanpassen aan een aantal elementaire objectieve indicatoren (de lokale
werkloosheidsgraad en bepaalde individuele kenmerken, zoals kinderlast, ziekte en
opleidingsniveau).
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De facilitatoren moeten kunnen afwijken van deze richtlijnen indien de werkloze
zich in een bijzondere situatie bevindt of indien er serieuze aanwijzingen zijn dat de
werkloze enkel bewijzen verschaft om formeel in orde te zijn, zonder dat hij echt
bereid is om te werken. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden verantwoord en
periodiek gecontroleerd.

Indien de evaluatie kan leiden naar een uitsluiting van het recht op uitkering, dan
zou de beslissing in delicate gevallen (zoals dit reeds in bepaalde werkloosheidsbu-
reaus gebeurt) best pas genomen worden na advies van een andere consulent van
de lokale dienst.

Het “princiepsakkoord” stelt voor dat consulenten van de gewestelijke arbeidsdien-
sten na een negatieve evaluatie van de zoekinspanningen het actieplan zouden
opstellen. Enerzijds zou dit moeten toelaten om beter rekening te houden met de
specifieke situatie van de werkloze. Anderzijds, indien de gewestelijke consulenten,
of meer in het algemeen, de gewestelijke arbeidsdiensten volledig autonoom het
actieplan opstellen, stelt zich de vraag naar gelijke behandeling in de verschillende
Gewesten. Indien de gewestelijke consulenten dit actieplan zouden opstellen, dan
moet dit dus op basis van een federaal kader dat de richtlijnen bepaalt die we in
punt (i) hebben vermeld. Indien de gewestelijke consulenten het actieplan zouden
opstellen, dan lijkt het bovendien logisch en wenselijk dat zij zouden deelnemen
aan de evaluatiegesprekken. Nochtans is dit niet evident, door de coördinatieproble-
men en de meerkosten die dit met zich meebrengt.

Om historische redenen hebben een aantal mensen hun recht op een werkloos-
heidsuitkering behouden hoewel ze een aantal duurzame problemen en handicaps
cumuleren. De “opvolging” is geen aangewezen instrument om de overgang naar
werk voor deze groep te bevorderen. In haar “princiepsakkoord” stelde de federale
regering voor om de “opvolging” op te schorten zolang deze groepen aan specifieke
acties van de gewestelijke arbeidsdiensten deelnemen. Onder voorbehoud van de
criteria om deze groepen te identificeren, lijkt deze optie een stap in de juiste rich-
ting. Niettemin stelt zich meer algemeen de vraag naar het sociale statuut dat aan
deze groep toebedeeld moet worden en met welke middelen aan deze mensen een
waardig leven gegarandeerd kan worden.

3.3.3. Welke teller voor de werkloosheidsduur om de start van de “opvolging” te
bepalen?
Elke etappe in de opvolgingsprocedure start na een bepaalde werkloosheidsduur.
Deze duur, “DISPO”-duur genoemd, wordt op een specifieke wijze berekend en
onderscheidt zich van de “Eurostat”-duur, die meestal in werkloosheidsstatistieken
gerapporteerd wordt. De DISPO-duur wordt enkel op nul gezet nadat de werkloze
minstens 12 maanden voltijds gewerkt heeft in een periode van 15 maanden (tegen-
over 3 maanden voor de Eurostat-duur). De DISPO-duur wordt in dagen gemeten
(de Eurostat duur in maanden).
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We stellen voor om de berekening van de werkloosheidsduur in de opvolgingspro-
cedure te wijzigen. Dit zou de kosten van de “opvolging” kunnen drukken. We ver-
meldden al dat de teller van de DISPO-duur blijft lopen zelfs indien de werkloosheid
met relatief lange perioden van tewerkstelling onderbroken wordt. Zo is er meer
dan een derde van de (de 25- tot 30-jarige) werklozen die de RVA heeft verwittigd,
langer dan 3 maanden tewerkgesteld tijdens het jaar vóór de “verwittiging”. Bijge-
volg bestaat de doelgroep van de “opvolging” niet alleen uit werklozen met een
lange, ononderbroken werkloosheidsduur, maar ook uit werklozen met een insta-
biel arbeidsverleden. Door deze laatste groep op te volgen riskeert men minder
grote effecten voor dezelfde besteding, aangezien deze personen op eigen kracht de
werkloosheid kunnen verlaten. Om te verhinderen dat de duurteller gemanipuleerd
zou worden, mag de teller vanzelfsprekend niet na een zeer korte werkloosheidspe-
riode op nul gezet worden. De drempel van drie maanden die Eurostat gebruikt, is
een referentiepunt.

4. HEEFT HET ZIN OM DE CONTROLE TE REGIONALISEREN?

Ons onderzoek toont aan dat de opvolging van werklozen, een federale maatregel,
de werkhervatting stimuleert, maar niet evenveel in elk gewest. Ons werk levert
geen nieuwe elementen op die de regionalisering van de “opvolging” kunnen ver-
antwoorden. In de huidige Belgische context lijkt het ons echter moeilijk om hier-
over geen standpunt in te nemen. We steunen onze gedachtegang op reflecties die
we elders al verwoordden (Cockx en Van der Linden, 2009; Van der Linden, 2009).
We bespreken de regionalisering onder de veronderstelling dat de werkloosheids-
verzekering federaal blijft.

Op dit ogenblik is de RVA verantwoordelijk voor de controle van de zoekinspannin-
gen van de werklozen. Bovendien beoordeelt de RVA de beschikbaarheid van de
werklozen op basis van de informatie die de gewestelijke arbeidsdiensten overmaken
aan de RVA. Op basis van deze informatie beslist de RVA om al dan te sanctioneren.

De overdracht van informatie tussen de RVA en de gewestelijke arbeidsdiensten is
geregeld in een samenwerkingsakkoord. De overgemaakte informatie verschilt ech-
ter van de ene arbeidsdienst tot de andere. Dit betekent dat de gewestelijke arbeids-
diensten op dit ogenblik reeds feitelijk de toekenningsduur van de werkloosheids-
uitkeringen beïnvloeden.

Een volledige regionalisering van de controle zou (in het kader van een homogene
federale regelgeving) het voordeel hebben dat de informatievergaring over de zoek-
inspanningen en over de beschikbaarheid in dezelfde dienst zou plaatsvinden. Op
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deze wijze zou de informatie beter moeten doorstromen en zouden de coördinatie-
kosten afnemen (20).

De voordelen van een regionalisering komen echter niet vanzelf. Veel hangt af van
de wijze waarop men deze regionalisering implementeert. Ten eerste, indien men
de controle en de sanctionering op het gewestelijke niveau onderbrengt, dan bete-
kent dit, zelfs indien de regelgeving nationaal blijft, (21) dat het de facto de gewes-
ten zijn die de toekenningsduur van de werkloosheidsuitkeringen bepalen. Deze
gewestelijke beslissingen zouden daarmee de federale uitgaven voor de werkloos-
heidsverzekering bepalen zonder dat de Gewesten dit moeten financieren. Deze
“budgettaire externaliteiten” zijn problematisch. In dat geval zou het bijgevolg
noodzakelijk zijn om de gewesten gedeeltelijk verantwoordelijk te maken voor de
gevolgen van hun beleid op de financiering van de federale werkloosheidsverzeke-
ring (22).

Ten tweede, indien de controle geregionaliseerd zou worden, dan zal de rol van de
consulenten evolueren. Ze zullen dan meer dan anders, binnen de appreciatiegren-
zen van de reglementering, moeten leren omgaan met de spanningen tussen de drie
opdrachten waarvoor ze dan staan: raadgeving, controle en sanctionering (Behncke
et al. 2007, Benarrosch, 2006). Al naargelang van de situatie en de organisatiecul-
tuur, zou de cumulatie van deze drie opdrachten slagen of niet. Indien dit niet lukt,
dan kan men overwegen om de raadgevende opdracht aan de ene kant en de
opdracht om te controleren en te sanctioneren aan de andere kant, te verdelen over
twee diensten binnen dezelfde gewestelijke arbeidsdienst. Aangezien het gaat om
diensten van dezelfde instelling, zouden de coördinatiekosten tussen deze diensten
vanzelfsprekend kleiner zijn dan in het huidige kader, waar de coördinatie tussen de
RVA en de gewestelijke arbeidsdiensten dient te gebeuren via samenwerkingsak-
koorden.

We besluiten dat een regionalisering van de controle van werklozen op het eerste
gezicht rationeel is. Bij nadere beschouwing komt dit voordeel echter niet vanzelf.
Dit hangt af van de wijze waarop, in het geval van een regionalisering, de gewesten
en hun arbeidsdiensten financieel verantwoordelijk gesteld worden voor hun
daden. Een regionalisering versterkt de noodzaak om de Gewesten meer verant-
woordelijk te maken voor de gevolgen van hun beleid op de financiering van de
werkloosheidsverzekering.

(20) Er zijn gelijkaardige voordelen indien, zoals voorgesteld in het regeerakkoord, de RVA de con-
trole blijft uitvoeren, maar de regionale arbeidsconsulenten deelnemen aan de opstelling van het
actieplan en aan de evaluatiegesprekken. Niettemin is in dat geval de kans op een conflict tussen de
consulenten van de twee diensten reëel. Bovendien leidt dit tot een aanzienlijke verhoging van de
personeelskosten van de gesprekken.
(21) Een regelgeving is nooit sluitend en is steeds vatbaar voor interpretatie voor diegene die de con-
trole uitvoert. Dit is zeker het geval voor de huidige regelgeving aangaande de “opvolging”, waarin
de consulent van de RVA veel appreciatieruimte krijgt bij de bepaling of zoekinspanningen al dan
niet volstaan.
(22) Op dit punt wordt de lezer verwezen naar Van der Linden (2008), die onderlijnt hoe subtiel de
modaliteiten zijn om dit principe te implementeren.
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BIJLAGE

Tekstkader: De opvolgingsprocedure
(Jaarverslag 2009 van de RVA, sectie 4.6.1.2, pp. 83-84)

1. Verwittiging
De opvolgingsprocedure begint met een schriftelijke verwittiging, die de RVA
verzendt naar de werkloze die deel uitmaakt van de doelgroep. De verwittigings-
brief herinnert de werkloze aan zijn plicht om actief werk te zoeken en actief
mee te werken aan de begeleidingsacties die de dienst voor arbeidsbemiddeling
hem voorstelt. Deze verwittiging wordt in principe 8 maanden vóór het eerste
evaluatiegesprek opgestuurd.

2. Eerste evaluatiegesprek
Het eerste evaluatiegesprek vindt plaats na 15 maanden werkloosheid (indien de
werkloze jonger is dan 25 jaar) of na 21 maanden werkloosheid (indien de werk-
loze 25 jaar of ouder is) (= 1e procedure).

Tijdens dit gesprek worden de inspanningen die de werkloze gedurende de laat-
ste 12 maanden heeft geleverd om werk te zoeken, geëvalueerd op basis van de
gegevens die de RVA reeds in bezit heeft (onder meer de gegevens meegedeeld
door de gewestinstelling, de gegevens beschikbaar in de verschillende databan-
ken van de sociale zekerheid) en op basis van bijkomende inlichtingen die de
werkloze tijdens het gesprek verstrekt. Bij deze evaluatie wordt rekening gehou-
den met de persoonlijke situatie van de werkloze (leeftijd, gezinstoestand, oplei-
dingsniveau, verplaatsingsmogelijkheden, …) en met de situatie van de arbeids-
markt in de subregio waar de werkloze woont.

Indien de inspanningen voldoende zijn, vindt 16 maanden later een nieuw
gesprek plaats (= 2e procedure). Ten laatste 6 maanden vóór het gesprek wordt
een nieuwe verwittiging naar de werkloze verzonden. 

Indien de inspanningen onvoldoende of onaangepast zijn, stelt de facilitator de
werkloze voor de volgende maanden een actieplan voor. De werkloze wordt uitge-
nodigd om een overeenkomst te ondertekenen, waarin hij zich ertoe verbindt de
concrete acties die van hem verwacht worden, uit te voeren. De acties voorgesteld
in de overeenkomst kunnen verschillende vormen aannemen, zoals contact opne-
men met de dienst voor arbeidsbemiddeling, de werkaanbiedingen raadplegen en
beantwoorden, zich inschrijven bij interimbureaus, spontaan solliciteren,...

3. Tweede evaluatiegesprek
Een tweede gesprek vindt plaats ten vroegste 4 maanden na de ondertekening
van de overeenkomst, om na te gaan of de werkloze zijn actieplan heeft nage-
leefd.
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Indien dat zo is, vindt 12 maanden later een nieuw gesprek plaats. Ten laatste 6
maanden vóór het gesprek wordt een nieuwe verwittiging naar de werkloze ver-
zonden (= 2e procedure).

Indien de werkloze zijn actieplan niet heeft nageleefd, krijgt hij een tijdelijke en
beperkte sanctie (gedurende 4 maanden): ofwel een vermindering van het
bedrag van de werkloosheidsuitkering, ofwel een schorsing van de betaling van
de uitkeringen. Bovendien moet de werkloze zich er opnieuw schriftelijk toe ver-
binden (tweede overeenkomst) om de acties voorzien in een nieuw, intensiever
actieplan, dat hem voor de volgende maanden wordt voorgesteld, uit te voeren.

Sinds juni 2009 vormt de tijdelijke sanctie toegepast na afloop van het tweede
evaluatiegesprek, geen beletsel meer voor de toekenning van de tijdelijke werk-
loosheidsuitkeringen wanneer de werkloze ondertussen het werk heeft hervat als
loontrekkende en in deze betrekking tijdelijk werkloos wordt.

4. Derde evaluatiegesprek
Het derde en laatste evaluatiegesprek vindt plaats ten vroegste 4 maanden na de
ondertekening van de tweede overeenkomst.

Heeft de werkloze zijn tweede actieplan nageleefd, dan vindt 12 maanden later
een nieuw gesprek plaats. Ten laatste 6 maanden vóór het gesprek wordt een
nieuwe verwittiging naar de werkloze verzonden (= 2e procedure).

Heeft de werkloze zijn actieplan daarentegen niet nageleefd, dan wordt hij defini-
tief uitgesloten van het recht op uitkeringen. Gaat het echter om een werkloze
die werkloosheidsuitkeringen ontvangt als gezinshoofd, als alleenwonende of als
samenwonende met een laag gezinsinkomen, wordt deze uitsluiting voorafge-
gaan door een periode van 6 maanden tijdens dewelke hij nog een verminderde
uitkering ontvangt.

Sinds juni 2009 vormt de definitieve uitsluiting toegepast na afloop van het derde
evaluatiegesprek, geen beletsel meer voor de toekenning van de tijdelijke werk-
loosheidsuitkeringen wanneer de werkloze ondertussen het werk heeft hervat als
loontrekkende en in deze betrekking tijdelijk werkloos wordt.

5. Sanctie in geval van afwezigheid op de evaluatiegesprekken
De werkloze moet verplicht aanwezig zijn op de evaluatiegesprekken. Tijdens
het eerste evaluatiegesprek mag de werkloze zich laten vergezellen door een per-
soon naar keuze. Tijdens een eventueel tweede of derde gesprek kan hij zich
laten bijstaan door een advocaat of een vakbondsafgevaardigde.
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Indien de werkloze, zonder geldig motief, geen gevolg geeft aan een aangeteken-
de oproeping voor een evaluatiegesprek, verliest hij zijn recht op werkloosheids-
uitkeringen.

Als de werkloze afwezig is op het eerste of het tweede evaluatiegesprek, wordt
de betaling van zijn uitkeringen geschorst. De schorsing van de betaling van de
uitkeringen kan echter met of zonder terugwerkende kracht worden ingetrok-
ken, indien de werkloze zich aanmeldt op het werkloosheidsbureau. De mogelijk-
heid tot intrekking met terugwerkende kracht wordt slechts één keer toegekend
tijdens de opvolgingsprocedure en enkel indien de werkloze zich op het werk-
loosheidsbureau heeft aangemeld binnen 30 werkdagen volgend op zijn afwezig-
heid en een overeenkomst ondertekent.

De werkloze die, zonder geldige reden, afwezig is op het derde evaluatiegesprek,
verliest definitief zijn recht op uitkeringen.

6. Beroep
Indien de werkloze na afloop van het derde evaluatiegesprek niet akkoord gaat
met een beslissing van de RVA, kan hij een administratief beroep indienen bij de
Nationale Administratieve Commissie. Dit beroep kan zowel ingediend worden
tegen de beslissing tot tijdelijke schorsing (genomen na het tweede gesprek) en
tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting (genomen na het derde gesprek) of
tegen een van deze twee beslissingen alleen.

De werkloze die niet akkoord gaat met een beslissing van de RVA of met de
beslissing van de Nationale Administratieve Commissie, kan eveneens een gerech-
telijk beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

Een nieuwe procedure (2e procedure) kan ingezet worden 6 maanden na een
gegrond beroep bij de Nationale Administratieve Commissie.
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LANGER WERKEN? DE BEPERKINGEN VAN
DE ACTIVERING VAN OUDERE 
WERKNEMERS DOOR VERPLICHT
OUTPLACEMENT VOOR 45-PLUSSERS

DOOR THIBAULD MOULAERT (1)

Doctor in de sociologie, onderzoeksverantwoordelijke van het FRS-FNRS, Groupe Interdisciplinaire de Recherche
sur la Socialisation, l’Education et la Formation (GIRSEF), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve

INLEIDING: FLEXIZEKERHEID EN DEELTIJDS WERK

Met dit artikel willen we dieper ingaan op de beperkingen van de activering van
oudere werknemers (“actief ouder worden” in de tewerkstelling) in België wanneer
die wordt georganiseerd door outplacement, dat nu vanaf 45 jaar verplicht is. Out-
placement wordt als volgt gedefinieerd:
“[…] een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een
werkgever door een derde, hierna outplacementbureau genoemd, tegen betaling
individueel of in groep worden verstrekt om een werknemer in staat te stellen zelf
binnen een zo kort mogelijke termijn bij een nieuwe werkgever een betrekking te
vinden of als zelfstandige een beroepsbezigheid te ontplooien” (Collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 51 van 10 februari 1992).

Deze definitie wordt overgenomen in cao nr. 82 (van kracht sinds 15 september
2002) en in cao 82bis (van kracht sinds 1 december 2007), die respectievelijk een
recht op en vervolgens een verplichting tot outplacement voor 45-plussers regelen
in het kader van het Generatiepact. Cao 82 vervangt “outplacementbureau” door
“dienstverlener”. Bovendien bevat de commentaar bij het artikel, net zoals voor cao
51, de diensten en adviezen die moeten worden verstrekt, te weten:
� psychologische begeleiding;
� het opmaken van een persoonlijke balans;
� hulp bij het uitbouwen en verwezenlijken van een zoekcampagne naar werk;
� bijstand met het oog op de onderhandeling over nieuwe arbeidsovereenkomsten;
� begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu;
� logistieke en administratieve steun.

(1) De auteur dankt Bernard Conter voor zijn commentaar bij een eerdere versie van deze tekst, als-
ook de twee anonieme lezers voor hun structuur gevende opmerkingen. Verder dankt hij de heer
Eric Galand, van Federgon Outplacement, voor de uitgebreide informatie die hij van hem kreeg. De
minpunten van dit artikel kunnen echter alleen aan de auteur worden toegeschreven.
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Met dit artikel willen we reageren op het feit dat in 2007 in de outplacementsector
voor 45-plussers een “non-take-up” (2) werd vastgesteld (Struyven en De Cuyper,
2009). Daarom willen de auteurs de verklaringen van buiten het outplacement aan-
vullen met antwoorden die inherent zijn aan de werking van deze begeleiding, geba-
seerd op een responsabiliseringsprincipe.

Outplacement spoort mensen aan om “zelf” opnieuw een baan te vinden, maar
tegelijkertijd zijn we getuige van een radicale verandering van de publieke actie ten
overstaan van de beleidsinitiatieven die sinds het begin van de jaren zeventig bijdra-
gen tot een vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt. Op dat vlak was er geen spra-
ke van individuele responsabilisering. Deze verandering was voor sommigen aan-
vaardbaar, maar voor andere individuen en voor de professionals (de adviseurs)
vormt ze een probleem, want door de “uitbreiding van het verplichte outplacement
krijgen zij te maken met nieuwe groepen van soms minder gemotiveerde werkne-
mers” (Federgon, 2009, p. 28) sinds outplacement voor 45-plussers door het Gene-
ratiepact niet langer een recht, dan wel een plicht is.

We stellen voor om op de volgende vragen te antwoorden: wat doet outplacement
als het individuen begeleidt in het kader van een beleid inzake “actief ouder wor-
den” dat van het recht op outplacement een plicht maakt? Kunnen we de “non-take-
up” van outplacement na de leeftijd van 45 jaar verklaren als zouden de actoren (advi-
seurs en kandidaten) niet in staat zijn om samen te bouwen aan een actieve zoektocht
naar werk die wordt gekenmerkt door het zegel van de responsabilisering?

Het antwoord op deze vragen wordt in dit artikel in vier punten uiteengezet. Het
eerste schetst de historische, juridische en statistische context van outplacement,
alsook de recente ontwikkelingen ervan. In het tweede zetten we onze problema-
tiek uiteen op basis van de activering en het “actief ouder worden” en leggen dan
een analyserooster voor waarin “werken aan zichzelf” en “verantwoordelijkheid”
naast elkaar worden gelegd. Het derde punt bevat de methodologie van het onder-
zoek en het vierde geeft de resultaten weer.

(2) “Non-take-up” verwijst naar het feit dat de verplichte outplacement voor 45-plussers “niet van de
grond komt”, dat wil zeggen dat een noemenswaardig aantal personen outplacement “zou moeten”
volgen, maar het niet doet.
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1. CONTEXT EN ACTUALITEIT VAN OUTPLACEMENT IN BELGIE

De geschiedenis van het outplacement in België begint in de jaren tachtig, toen het
uit de Verenigde Staten (Furler, 1980; Descheemaekere en Laudouar, 1987) kwam
overgewaaid (Bernard et al., 2002) (3). Volgens een adviseur die al sinds die tijd
actief is, beoogde outplacement toen “topkaderleden” en reproduceerde het hun
wereld. De begeleiding gebeurde zeer discreet en zelfs “ietwat geheimzinnig”, in
“herenhuizen” met “kantoor en secretaresse”. Nu zij aan het hoofd staat van een
groot bureau, herinnert ze zich dat de eerste adviseurs (4) dezelfde kenmerken had-
den als hun publiek, want “het waren dezelfde heren”. In die tijd viel outplacement
onder de verantwoordelijkheid van de onderneming (zoals in de meeste landen nog
steeds het geval is, bijvoorbeeld in Frankrijk: Maréchal, 2003 of in de Verenigde Sta-
ten: Zikic en Klehe, 2006; Challenger, 2005; Westaby, 2004; Furler, 1980) en ging
het niet om werkgelegenheidsbeleid. In België werd outplacement geleidelijk aan
opgenomen in de sociale wetgeving en werd het een van de vele instrumenten van
een actief werkgelegenheidsbeleid.

Het eerste juridische spoor van outplacement verschijnt in een beslissing van het
Brussels Gewest, waarmee in 1991 een outplacementdienst wordt opgericht bij het
Brussels Agentschap voor Werk. Maar vooral collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
51 van 10 februari 1992 brengt outplacement voor het eerst in de schijnwerpers.
Met deze cao wordt een regelgevingskader gecreëerd, ook al “is het outplacement-
stelsel nog louter facultatief en hangt het volledig af van de bereidwilligheid van de
werkgever” (Bernard et al., 2002, p. 8). Het outplacement wordt verder ontwikkeld
met de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad
van de werknemers. In hoofdstuk V van deze wet worden de werkgevers ertoe aan-
gespoord om een recht op outplacement aan te bieden aan werknemers ouder dan
45 jaar die zij ontslaan. Door zich op een specifieke doelgroep (45-plussers) te concen-

(3) Enkele jaren voordien werden in Wallonië de “cellules de reconversion” (reconversiecellen) inge-
voerd. Deze formules – de vrucht van de samenwerking tussen de vakbonden van een onderneming
in herstructurering en de beambten van de Overheidsdienst voor Arbeidsbemiddeling – zijn tot het
einde van de jaren negentig in werking. Ze zijn opgenomen in het Begeleidingsplan inzake Omscha-
kelingen van 2004 (BPO) van het Waalse Gewest en later in het “Actief beheer bij herstructurering”,
als een mogelijke toepassing van de “tewerkstellingscellen” (federaal niveau). De logica die hier his-
torisch gezien achter schuilgaat, verschilt niettemin vrij veel van de weg die vanaf 2003-2004 werd
ingeslagen, ten gunste van de activering (oprichting op federaal niveau van de “tewerkstellingscel-
len” en vervolgens, met het Generatiepact, van het “Actief beheer bij herstructurering”). Het belang-
rijkste struikelblok was de aard van de deelname voor de werknemers van ouder dan 45: de deelname
is niet langer vrijwillig, maar verplicht. Over de geschiedenis en de wetgeving van de verschillende
begeleidingsformules na collectief ontslag in België, zie: Hégalé en Layon, 1983; Bingen et al., 2006.
(4) Twee bureauverantwoordelijken legden uit dat ze in de jaren tachtig hun eigen outplacementkan-
toor hadden opgericht, nadat ze zichzelf hadden gereoriënteerd.
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treren wordt outplacement voor het eerst een werkmiddel voor openbare actie.
Sinds die tijd is de Europese invloed van de activering duidelijk (5). Cao 82 regelt dit
recht van werknemers ouder dan 45 jaar.

Ter gelegenheid van het Generatiepact wordt outplacement uitgebreid. Met het
Pact krijgen vormen van “actief ouder worden” een duwtje in de rug en worden de
stelsels voor vervroegde uittreding, zoals het conventioneel brugpensioen, aan ban-
den gelegd (Moulaert, 2006). Het Pact maakt van het recht op outplacement voor
45-plussers een plicht (cao 82bis): deze ontslagen werknemers moeten ermee
instemmen om een outplacementprogramma te volgen. Doen ze dat niet, dan wordt
mogelijk hun werkloosheidsuitkering opgeheven. De werkgevers van hun kant zijn
verplicht om het outplacement voor deze werknemers te betalen, ook al werd de
sanctie die oorspronkelijk door de regering was bepaald op 3.600 EUR, in werkelijk-
heid verminderd door de sociale partners (6). Met het pact gaat België verder in op
de Europese stimulans in de richting van “actief ouder worden” (Moulaert, 2006).

Welke kwantitatieve evolutie ondergaat outplacement? Als we voor België cijfers
voorleggen, moeten we daarbij vermelden dat de “outplacementmarkt” in hoofd-
zaak Vlaams is, om en bij de 80% (De Cuyper et al., 2008). In 2009 gaat het volgens
de gegevens van Federgon om 76% activiteit in Vlaanderen, 8% in Wallonië en 16%
in Brussel (persoonlijke berekening). Outplacement voor 45-plussers (cao 82bis) is
in 2009 als volgt verspreid: 73% in Vlaanderen, 9% in Wallonië en 18% in Brussel.

(5) Deze maatregel wil inspelen op de aanbevelingen van de Europese instanties, zoals wordt herin-
nerd door Bingen et al. (2006, p. 43), wanneer hij de voorstelling van de maatregel door de minister
van Werkgelegenheid van die tijd (Laurette Onkelinx – PS) citeert: “Deze elementen zijn ontegenzeg-
lijk van dien aard dat ze ten overstaan van onze Europese partners een geheel van betekenisvolle
gestes vormen (…). Ze getuigen van onze wil om de door Europa uitgevaardigde aanbevelingen in
onze wetgeving op te nemen” (Kamer, Parl. doc. 50-1290/001, 11 juni 2001, p. 7).
(6) De sanctie voor de werkgever werd verlaagd tot 1.800 EUR, wat ongeveer overeenkomt met de
prijs voor een “basisoutplacement”. Op die manier hebben de sociale partners de wil van de regering
om de werkgevers een groter verantwoordelijkheidsbesef te geven, gerelativiseerd.
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GRAFIEK 1: EVOLUTIE VAN HET AANTAL OUTPLACEMENTS VAN 2003 TOT 2009 IN BELGIE

Volgens deze grafiek stijgt outplacement aanzienlijk sinds 2006. Hier laat het
Generatiepact zijn invloed gelden, want het maakt outplacement voor individuen
ouder dan 45 jaar verplicht wanneer zij, individueel of collectief, worden ontslagen.
Het “actief beheer bij herstructurering” is een voortzetting van de geest van de “her-
tewerkstellingscellen” die in 2004 werden ingevoerd, ook in het kader van een logi-
ca van pro-Europese activering van ondernemingen in herstructurering en ontslagen
werknemers [Bingen et al., 2006, p. 49 wijzen erop dat deze argumentenlijst de
steun krijgt van toenmalig minister van Werkgelegenheid, Frank Vandenbroucke
(sp.a)]. Het leidt tot de organisatie van “tewerkstellingscellen” wanneer een onder-
neming een aanvraag indient om te worden erkend als bedrijf in herstructurering
om brugpensioen te kunnen toepassen. Dienen hieraan deel te nemen – verplicht
gedurende ten minste zes maanden, op straffe van sanctie – de werknemers die aan-
spraak kunnen maken op een vervroegd brugpensioen op het ogenblik dat de her-
structurering wordt aangekondigd en niet, zoals vroeger het geval was, op het einde
van de herstructurering (Bingen et al., 2006, p. 30). Deze evolutie houdt tevens in
dat de collectieve begeleiding wordt uitgebreid, zoals uit de grafiek kan worden
afgeleid.

Het recht op outplacement voor 45-plussers mag formeel dan al bestaan sinds 2002,
het aantal effectieven blijft puur symbolisch (minder dan 500 begeleidingen). Sinds
het Generatiepact er een verplichting van maakte, steeg het volume en wijzigde het
aandeel ervan ten opzichte van andere begeleidingsvormen. Het aandeel van de for-
mules bestemd voor de 45-plussers verhoogde op die manier van 8,7% van alle out-
placementstelsels in 2003 tot 42,8% in 2007; in 2008 werd de kaap van de 50% over-
schreden en in 2009 steeg het percentage nog tot boven de 61%. Tussen 2008 en
2009 klom het aandeel van individueel outplacement in cao 82bis van 25% van alle
outplacementstelsels tot nagenoeg 52%.
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Bronnen: jaarverslagen van Federgon, 2006 tot 2009. Als index, het aantal outplacements voor 45-plussers. Cao 82bis
vervangt sinds december 2007 cao 82.  
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Ook al nam het aantal formules tussen cao 82 en cao 82bis toe, met name in vergelij-
king met de andere begeleidingsvoorzieningen, moeten we toch vaststellen dat er
voor deze formules een “non-take-up” is (De Cuyper et al., 2008; Struyven en De
Cuyper, 2009). Bij een onderzoek naar de collectieve ontslagen in Vlaanderen stel-
len deze auteurs vast dat slechts 58% van de ontslagen werknemers ouder dan 45
jaar effectief van outplacement geniet, hoewel ze allemaal wettelijk verplicht zijn
om eraan deel te nemen. Voor individuele ontslagen zijn geen gegevens beschik-
baar, maar de auteurs veronderstellen dat het hier om een identiek fenomeen gaat.
Aangezien hun gegevens gebaseerd zijn op het jaar 2007, dat wil zeggen het jaar
waarin de verplichting werd ingevoerd, zetten ze ertoe aan om bij de interpretatie
enige behoedzaamheid aan de dag te leggen.

Een van de factoren die volgens de auteurs deze “non-take-up” verklaren, zijn de
financiële beschermingen inzake ontslag [niet in de tijd beperkte werkloosheidsuit-
kering, hoge ontslagkosten en blijvend voortbestaan van stelsels voor vervroegde
uittreding, zoals conventioneel brugpensioen of “Canada Dry”-brugpensioen (7)].
We hebben immers de vergelijking gemaakt tussen het gebruik, dat wel toeneemt,
van outplacement door 45-plussers en het, nog grotere, beroep dat zij doen op sys-
temen van vervroegd uittreden uit de arbeidsmarkt (Moulaert, 2010). Tussen 2006
en 2009 stijgt het aantal 45-plussers die met outplacement te maken hebben, van
1.565 tot bijna 10.000. Daarentegen is het behoud van de stelsels voor vervroegd
pensioen (conventioneel brugpensioen en statuut van oudere werkloze) nog goed
voor 200.000 personen in 2009, volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

We kunnen ons afvragen of de “non-take-up” nog actueel is – het outplacement in
cao 82bis is immers fors gestegen, namelijk van 3.454 in 2007 tot 9.270 in 2009) –
en of we niet moeten ontkennen dat er tussen behoud van de stelsels voor vervroeg-
de uittreding en de bevordering van outplacement van oudere werknemers (externe
verklarende redenering) een concurrerende logica bestaat. Daarom stellen we voor
om deze vaststellingen aan te vullen door te wijzen op de interne beperkingen van
outplacement wanneer dit een verplichting wordt voor 45-plussers, met het oog op
de activering van het tewerkstellingsbeleid.

(7) Het “Canada Dry”-brugpensioen lijkt op het conventioneel brugpensioen, maar omzeilt een aantal
beperkingen, zoals de vervangingsplicht of de leeftijdsgrens. Dat verklaart de verwijzing naar een
drank die “de kleur heeft van whisky, maar geen whisky is”. Het stelstel kost de werkgever ook min-
der. Als de werknemer ontslagen is, krijgt hij het statuut van oudere werkloze en wordt zijn uitkering
verhoogd met een extralegale ontslagvergoeding of een periodieke uitkering tot hij de wettelijke
pensioenleeftijd heeft bereikt. De kapitalen die in de tweede pijler worden vergaard, kunnen mee
deze bedragen financieren. Sinds het Generatiepact probeert de wetgever met fiscale middelen deze
voorziening te bestrijden.
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De Cuyper en Struyven (2009) melden bovendien dat outplacement meer en meer
een “placement tool” wordt (8) in de geest van de Vlaamse regering en in de Euro-
pese geest, maar ze proberen niet na te gaan wat deze verschuiving concreet
inhoudt in de begeleidingspraktijk. In dat verband zou een “vergetelheid” van hun
kant bij de definiëring van outplacement significant zijn. Ze verwijzen naar cao 51,
die, zoals we hebben gezien, outplacement definieert, en ze omschrijven het als
“the set of services provided in the context of individual or group support for
employees who have been made redundant, aimed at enabling them to find new
work as soon as possible” (de set van diensten verstrekt in de context van individu-
ele of collectieve ondersteuning voor werknemers die werden ontslagen, en
bedoeld om hen te helpen om zo snel mogelijk ander werk te vinden) (Struyven en
De Cuyper, 2009, p. 165).

In feite moeten we stellen dat de bedoeling van outplacement erin bestaat dat het
individu “zelf” werk vindt. Dit detail, dat op het eerste gezicht geen belang lijkt te
hebben, vormt echter de basis van de eigenheid van outplacement: het gaat er niet
om, werk te vinden “in de plaats van”, er moet zo worden gehandeld dat de per-
soon zelf werk vindt. Deze praktijk gaat uit van een vrijwillige benadering, die aan
kaderleden en werknemers met een hoog loon wordt aangeboden, zoals historisch
gezien het geval is sinds de jaren tachtig, maar krijgt een andere betekenis als het
gaat om de tenuitvoerlegging van een beleid inzake “actief ouder worden” op de
arbeidsmarkt, een activeringsbeleid ten overstaan van oudere werknemers, waarbij
recht en plicht – “wortel en stok” – onderling verbonden zijn.

2. PROBLEEMSTELLING

In plaats van outplacement voor te stellen als een “markt” (Struyven en De Cuyper,
2009) of als een voorziening waarvan het effect in termen van terugkeer naar de
arbeidsmarkt moet worden gemeten (De Coen et al., 2007; de Witte et al., 2005;
Albertijn, 2001) hebben wij het bestudeerd in het perspectief van “de staat in actie”
(Jobert, 1985), als een tenuitvoerlegging van een actief tewerkstellingsbeleid gericht
op oudere werknemers met het oog op “actief ouder worden” (9). Aan de hand van
deze Franstalige stroming kunnen we de publieke actie volgen en beoordelen wat
betreft de voorwaarden voor de invoering en de diversiteit van de gebruiken en de

(8) We merken hierbij op dat outplacement (bijvoorbeeld in cao 82) in het Frans wordt vertaald als
“reclassement professionnel” (professionele herplaatsing), wat doet vermoeden dat wordt gestreefd
naar een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Verder in deze tekst geven we de voorkeur aan de term
outplacement, en wel om drie redenen. Ten eerste blijkt uit deze term de Angelsaksische origine van
het woord. Verder wordt deze term nog steeds gebruikt in Vlaamse wetsteksten en in de collectieve
arbeidsovereenkomsten 51 en 82, die deze sector regelen. Tot slot blijkt uit onze enquête dat onze
ondervraagden en onze waarnemingen de voorkeur geven aan de term outplacement.
(9) In zijn werk over wederopname in het arbeidsproces in Frankrijk wees Moeneclaey (2009)
onlangs op het verband tussen deze praktijk en het begrip activering. Interessant is dat deze etnogra-
fische methode de onze sterk benadert; insgelijks getuigen zijn resultaten van een normatief model,
dat voor sommigen aanvaardbaar is, maar niet op alle werknemers van toepassing is.
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gevolgen van de voorzieningen waarop ze steunt. De stroming is een voortzetting
van een sociologie van de openbare actie (Commaille, 2006; Muller, 2006) en breidt
het analysespectrum verder uit dan alleen de centrale actoren van de staat; zo houdt
ze ook rekening met de actoren die geen outplacement krijgen, die als echte acto-
ren van deze openbare actie worden beschouwd. We spreken dan van actief ouder
worden in actie (Moulaert, 2009), verwijzing naar de werken over de actieve wel-
vaartsstaat in actie (Orianne, 2005) en de lokale tenuitvoerlegging van een activerings-
beleid bij de integratie van laaggeschoolde jongeren, werken waartoe wij ons steentje
hebben bijgedragen (Orianne et al., 2004). We kunnen de titel van de werken van De
Cuyper et al. (2008) als volgt weergeven: “van werk naar werk … op werk”.

Om ons analysekader te schetsen situeren we eerst de theoretische en politieke
belangen van activering en van een verwant begrip, “actief ouder worden”. Vervol-
gens formuleren we ons schema voor de analyse uitdrukkelijker.

2.1. ACTIVERING – EEN TWEESLACHTIG BELEIDSVOORNEMEN
Activering is een complex antwoord op de crisis van de welvaartsstaat. Barbier om-
schrijft activering als de invoering van de “expliciete (en vaak reglementaire) link
tussen sociale bescherming en tewerkstelings- en arbeidsmarktbeleid. Dit verband
maakt dat de sociale programma’s kritisch moeten worden geherdefinieerd, en wel
om twee redenen: efficiëntie en billijkheid. Er wordt immers systematisch de voor-
keur gegeven aan aanwervingen van de bevoordeelden op de arbeidsmarkt (activi-
teit) en er wordt zelfs een – min of meer dwingende voorwaarde tot – activiteit
ingevoerd om in aanmerking te komen voor prestaties” (Barbier, 2002, p. 308). Vol-
gens hem zouden er in Europa twee ideale activeringstypes bestaan: het liberale en
het universalistisch-sociaaldemocratische. De continentale modellen daarentegen
zouden geen derde type vormen en dus heeft hij het liever over kruising van deze
twee type-idealen. In België zou de actieve welvaartsstaat (Vandenbroucke, 1999)
deze hybridisering illustreren (Orianne et al., 2004) (10).

Historisch gezien doet de term “actief arbeidsmarktbeleid” voor het eerst zijn intre-
de in Zweden (jaren dertig), om dan verder te worden ontwikkeld (jaren vijftig).
Vanaf 1964 zou de OESO zich de activering – “hoeksteen van het Zweedse werkge-
legenheidsbeleid” (Barbier, 2002, p. 310) – hebben toegeëigend “door de inhoud
ervan geleidelijk aan om te vormen, ze los te koppelen van de interacties met het
economische beleid en de inkomsten, om dan, op een zeer normatieve wijze, een
kritiek op het “passieve beleid” (werkloosheidsvergoeding en vervroegd pensioen)
te motiveren” (Barbier, 2002, p. 311). De OESO houdt met name geen rekening met

(10) De actieve welvaartsstaat is geen hybride constructie van een liberaal en een noorders model.
Hiermee worden ook voorstellen bijgewerkt die in het Belgische model verankerd zijn, zoals de pre-
ventieve aard van de sociale dienstverlening, die in de katholieke geschiedenis van het land wortelt
(Reman en Pochet, 2005).
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een centraal element. “Hoe dan ook had moet worden vastgesteld dat het lage werk-
loosheidsniveau nu net het lage niveau van “passieve” uitgaven verklaarde: als er
weinig werklozen zijn, kost het ook niet veel om ze te vergoeden ... Maar dat detail
heeft geen belang: voortaan krijgt “activering” de voorrang” (Gazier, 2003, p. 75).

Activering houdt heel wat dubbelzinnigheden in, onder andere wat de segmentatie
tussen zogenaamd actief en passief beleid betreft. “De kloof, die in de nomenclatuur
van de OESO ruimschoots tot gemeengoed wordt gemaakt door de bestanddelen
van het tewerkstellingsbeleid te klasseren en in cijfers uit te drukken, is niet duide-
lijk voor wat bijvoorbeeld de “parkeerstages” betreft: deze worden “actief”
genoemd, maar kunnen net zo goed slechts een “passief” werkinstrument zijn.
Tegelijkertijd zou een gul vergoedingssysteem een “actieve” inhoud kunnen hebben
indien het het zoeken naar een baan in de hand werkt (Gazier, 2001, p. 20). Op dat
niveau wordt de ideologische draagwijdte aan de kaak gesteld in termen van “passi-
viteit van de actieve beleidsinitiatieven” (Hamzaoui, 2001).

Wordt de activering wegens morele principes (verplichting van een tegenprestatie
voor het recht, zoals in de workfare voor Giddens, 1998) verdedigd, dan zijn de
praktische verwezenlijkingen ervan zelf dubbelzinnig. De verschuiving van “recht
naar plicht” is nooit veraf, in het kader van de activering van de bijstandsgerechtig-
den (Lacourt, 2007) en laaggeschoolde jongeren (Orianne et al., 2004), maar ook,
zoals we bij outplacement vaststellen, van ontslagen werknemers ouder dan 45.
“Het recht op waardigheid is bijgevolg nooit ver verwijderd van de aanmaning tot
waardig leven” (Astier, 2007, p. 186). “Aanpak op maat en hermotiveringsacties,
maar ook controle, oproeping voor een gesprek en eventueel sancties (verminderde
uitbetaling of zelfs uitsluiting) bij weigering om een gesprek, baan of opleiding te
aanvaarden. De wortel en de stok” (Gazier, 2003, p. 77). Bij de econometrische eva-
luatie van het Begeleidingsplan voor werklozen komen Cockx en zijn collega’s daar-
enboven tot beperkte of althans niet spectaculaire resultaten in termen van terug-
keer naar de arbeidsmarkt (Cockx et al., 2007).

Zelfs in Nederland en Denemarken, twee landen die doorgaans als voorbeeld wor-
den gesteld voor hun activeringsbeleid (sinds het midden van de jaren tachtig in
Nederland), zijn de resultaten contrastrijk en zelfs contraproductief in termen van
vermindering van de sociale rechten (van Oorschot en Abrahamson, 2003). “But
perhaps the most severe problem with the implementation of active labour mar-
ket policies and activation is the process of displacement of workers, what in the
Danish context has been labelled the cuckoo effect (Madsen, 1992). The fact seems
to be accepted that activation measures do not create extra employment” (van
Oorschot et Abrahamson, 2003, p. 302) (Het ernstige probleem bij de implementa-
tie van een actief arbeidsmarktbeleid en activering is wellicht het proces van de ver-
plaatsing van medewerkers, wat in de Deense context wordt bestempeld als het
koekoekseffect. Blijkbaar wordt aangenomen dat activeringsmaatregelen geen extra
tewerkstelling creëren). Over het afromingsprincipe – dat wil zeggen het feit dat de
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professionals die met de activering belast zijn, kiezen voor die groepen individuen
die het gemakkelijkst weer aan het werk te zetten zijn, en de andere links laten lig-
gen (die nochtans soms net de doelgroep van de activering zijn) – is eveneens veel
documentatie te vinden (Van Oorschot en Abrahamson, 2003; Gazier, 2003) en het
werd ook in verband gebracht met outplacement (De Cuyper et al., 2008).

In verband met het Deense geval proberen Lind en Møller (2006) te begrijpen waar-
om activering nog steeds wordt bevorderd, ook al vormt die een probleem. Het ant-
woord ligt volgens hen in de analyse van een “powerblock”, dat “alle arbeidskrach-
ten discipline moet opleggen door hen te dwingen om meer en langer te werken”.
Deze conclusie sluit aan bij de benadering van Foucault, die in het begin van de
jaren negentig werd gebruikt om te verwijzen naar een nieuw “werklozenbewind”
in Australië (Dean, 1995). Kvist (2003) tot slot toont aan dat in de noordelijke
modellen de individuen in het kader van de werkloosheidsverzekering steeds meer
plichten opgelegd krijgen.

Te midden van deze tegenstrijdigheden stellen we vast dat de herverdeling van de
rechten en de plichten, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid van de individuen
en de samenleving (en zelfs de onderneming), cruciaal is. We kunnen dit aantonen
met de hulp van het Belgisch laboratorium van de actieve welvaartsstaat.

De actieve welvaartsstaat steunt op twee ethische voetstukken (Arnsperger, 2001):
enerzijds het principe preventief risicobeheer en anderzijds het principe burgerpar-
ticipatie. Aan de ene kant geldt het oude gezegde dat je beter kunt voorkomen dan
genezen; aan de andere kant primeert de idee dat de burgers rechten maar ook
plichten hebben. “De actieve welvaartsstaat is in de eerste plaats proactief: in plaats
van de individuen achteraf weer “op te vissen”, moeten ze hogerop worden geacti-
veerd! De actieve welvaartsstaat investeert in de responsabilisering van de individu-
en” (Orianne et al., 2004, p. 113).

Individuen kunnen alleen worden geresponsabiliseerd in het kader van op het indi-
vidu afgestemde socialebeleidsinitiatieven. “Maatwerk betekent dat doelgroepen en
doelstellingen zorgvuldig moeten worden geïdentificeerd en dat de ingrepen van
het beleid diep gaan en zoveel mogelijk ‘op het lijf worden geschreven’. Maatwerk
veronderstelt dat we ons afvragen of de bestaande structuren wel geschikt zijn om
een sociaal probleem op te lossen, en niet omgekeerd. Maatwerk betekent individu-
ele begeleiding waar het nodig en mogelijk is. Maar maatwerk is daarom nog geen
synoniem van het toetsen en conditioneren van individuele behoeften” (Vanden-
broucke, 1999, p. 3). Deze op het individu afgestemde socialebeleidsinitiatieven
impliceren dat doelgroepen en hun behoeften worden geïdentificeerd, de structu-
ren aan deze behoeften worden aangepast (bijvoorbeeld door de modernisering van
de administraties) en dat wordt ingegrepen ten gunste van de banden van betrok-
kenheid (hulp) eerder dan van de banden van beoordeling (controle).
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2.2. “ACTIEF OUDER WORDEN”, UITING VAN DE ACTIVERING? 
In België geldt het begrip “actief ouder worden” als rode draad voor de toepassing
van de activeringsprincipes met het oog op de loopbaan (Moulaert, 2006). Hoewel
“actief ouder worden” theoretisch gesproken niet beperkt blijft tot de idee om de
loopbaan te verlengen, zoals de belangrijkste academische promotor ervan (Walker,
1999; 2002; 2009) herhaaldelijk heeft gesteld, is België een van de landen (Ney,
2005) waar deze beperking geldt. Sinds het einde van de jaren negentig stellen we
een “keerpunt in de activering” vast (van Oorschot en Abrahamson, 2003), gestimu-
leerd door onder meer de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) en het belang
daarvan voor de inzetbaarheid (Beckers et al., 2007; Conter, 2004; Barbier, 2002) en
“actief ouder worden” op de arbeidsmarkt getuigt van de uitbreiding van de active-
ring tot een nieuw publiek, namelijk de oudere werknemers, de “senioren” (Minis-
ter van Werkgelegenheid, 2005). In dat opzicht bevestigt het de cognitieve impact
van de EWS in België (Beckers et al., 2007; Conter, 2004).

Een korte theoretische uitweiding over “actief ouder worden” (11) helpt ons te
begrijpen dat de aanmaning tot responsabilisering die van de activering deel uit-
maakt, er ook in verwerkt is, maar op basis van de empowerment.

Theoretisch gesproken moet “actief ouder worden” [Walker, 1999, 2002, 2009
(12)] verder reiken dan de beperkingen van twee andere concepten van veroude-
ring: de op het individu afgestemde optiek van successful ageing (Rowe en Kahn,
1998) en de scherpstelling op verloond werk en het stilzwijgend ontbreken van
overheidstussenkomst bij productive ageing (Bass et al., 1993). Hij geeft een holisti-
sche kijk op de veroudering en legt daarbij de klemtoon op activiteit in brede zin, al
dan niet verloond, activiteit die ook de burgervertegenwoordiging van de ouderen
omhelst (Viriot Durandal, 2003). Om het begrip niet te beperken tot “voortzetting
van de loopbaan” (gebruik dat in 1999 door de promotor ervan werd vooropge-
steld), stelt Walker zeven principes voor ten gunste van een holistisch perspectief
(Walker, 1999, 2009). Sommige van deze principes bevatten elementen uit andere
teksten (het feit dat activiteit niet tot verloonde tewerkstelling wordt beperkt of,
zoals bij succesful ageing, een preventieve aanpak wordt gehanteerd), maar het
zesde principe beklemtoont de empowerment en zou op die manier een tussen-
ruimte creëren tussen “actief ouder worden” en de vorige twee concepten van
ouder worden.

(11) Dit gedeelte over actief ouder worden is een fragment uit een artikel dat onlangs werd gepubli-
ceerd: Moulaert, 2010.
(12) De basistekst over actief ouder worden dateert van november 1999 en werd tijdens de gelijkna-
mige Conferentie van de Europese Commissie voorgelegd. Hij werd geschreven in samenspraak met
Fritz von Nordheim, destijds hoofdadministrateur bij het DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken, en
werd bewerkt en gepubliceerd in 2002 en vervolgens in 2006; het artikel van 2009 maakt een genu-
anceerde balans op van het actief ouder worden.
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Empowerment (moeilijk te vertalen in het Nederlands) ondersteunt de activiteit uit-
gaande van de persoon en zijn capaciteiten. Dit concept doet aan succesful ageing
denken, dat op persoonlijke middelen is gebaseerd, maar bij Walker veronderstelt
empowerment een publieke tussenkomst, hetzij om de onderneming ertoe aan te
zetten om hun loontrekkenden tewerkgesteld te houden, hetzij om positieve stimu-
lansen te creëren, zoals in Noord-Europa (Ney, 2005). Als voorstander van age self-
management een heel leven lang (Walker, 1999, p. 39) dringt Walker aan op pre-
ventieve beleidsinitiatieven, want “the basic idea may be seen to be very similar to
the one behind the activating drive in other parts of employment and social policy:
enabling people to provide and care for themselves and each other (i.e. within
the family, the neighbourhood and other networks). It is the old idea of teaching
people to fish instead of merely feeding them […]” (De basisidee lijkt misschien
sterk op degene die achter de activeringsstimulans schuilgaat in andere delen van
het tewerkstellings- en sociale beleid: mensen in staat stellen om voor zichzelf en
elkaar te zorgen (d.w.z. binnen het gezin, de buurt en andere netwerken). Dit komt
neer op de vroegere idee dat je mensen beter kunt leren vissen dan hun alleen maar
te eten te geven ... [...]) (Walker, 1999, p. III).

Volgens Charpentier slaat empowerment in de betekenis van “vermogen om te han-
delen”, op een “procedure die de beslissingsautonomie van individuen en groepen
die onder sociale uitsluiting lijden, moet ontwikkelen en versterken” (Charpentier,
2007, p. 35). In werkelijkheid onderscheiden we in de literatuur drie paradigma’s
van empowerment: een structureel, een ecologisch en een technocratisch (Damant
et al., 2001). Het eerste veronderstelt een “collectieve of politieke empowerment”,
die gepaard gaat met “de omvorming van de sociale structuren die de sociale onge-
lijkheden creëren en in stand houden” (Damant et al., 2001, p. 140) en uitloopt op
pogingen om zich de sociaal-politieke vermogens eigen te maken; denk maar aan
die van de pressiegroepen van gepensioneerden in de Verenigde Staten (Grey Pant-
hers) of Franse groeperingen van gepensioneerden (Viriot Durandal, 2003). Het
technocratische paradigma daarentegen veronderstelt een “individuele empower-
ment”, die “de individuele percepties en gedragingen wil wijzigen om de individuen
verantwoordelijkheidsgevoel te geven en ervoor te zorgen dat zij zelf in staat zijn
om hun persoonlijke problemen op te lossen en de uitdagingen waar ze tegenover
staan, aan te gaan” (Damant et al., 2001, p. 139). De veralgemening van outplace-
ment vanaf 45 jaar in België zou onder deze tweede redenering vallen.

Achter een homogene façade verwijzen empowerment en de toepassing daarvan op
het vlak van “actief ouder worden” naar tegenovergestelde redeneringen. Zoals bij
activering kunnen we stellen dat er ten minste twee benaderingen voor empower-
ment bestaan: de ene is eerder collectief van aard en spreidt de verantwoordelijk-
heid over individu en collectieve actoren; de andere richt zich meer tot het individu
en geeft hem ook het grootste aandeel in de verantwoordelijkheid.
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Op basis van de analyse van de basisdimensies (Walker, 1999, 2009) schetsen we
drie parallellen tussen “actief ouder worden” en de activeringsprincipes (Arnsper-
ger, 2001; Barbier, 2002):
� de redenering van “rechten en plichten” bevorderen en erkennen dat individuen

mogelijk ook “plichten” hebben;
� voorkeur (13) voor de zogenaamde “actieve” en minder voor de zogenaamde

“passieve” beleidsinitiatieven;
� autonomie in de hand werken.

Deze drie eigenschappen vinden we terug bij outplacement voor 45-plussers. Eerst
en vooral wordt door de veralgemening van outplacement de verdeling van de rech-
ten en plichten van de ouder wordende loontrekkende anders gedefinieerd. Op
advies van bepaalde parlementariërs (Lahaye-Battheu et al., 2005) moet deze laatste
voortaan immers zijn recht op outplacement aanvaarden om blijk te geven van zijn
wil om werk te vinden, op straffe van sanctie. Vervolgens verwijst outplacement
naar de zogenaamde actieve maatregelen, terwijl het conventioneel brugpensioen
en het statuut van oudere werknemer onder de zogenaamde passieve maatregelen
vallen. Tot slot zullen we zien dat outplacement idealiter steunt op de autonomie
van het individu om hem ertoe aan te sporen om werk te vinden. 

2.3. LEESWIJZER VOOR DE ANALYSE VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ OUT-
PLACEMENT VOOR 45-PLUSSERS
Onze leeswijzer is gebaseerd op het werk van Vrancken en Genard. “De publieke
antwoorden inzake zekerheid steunen niet uitsluitend op klassieke middelen als
goederen, privékapitaal (liberale zekerheid) of arbeid in loondienst (sociale zeker-
heid), maar ook op het vermogen van het individu om te handelen en te bewegen”
(Vrancken, 2006, p. 32). Voor Vrancken zou activering de voorbode zijn van de
“société du travail sur soi” (de “werken-op-zichzelf-samenleving”). Het individu
moet met andere woorden worden gezien “als een onzekere ‘zelf’ en niet als een
monade […]. Een losgemaakt en dissymmetrisch ‘zelf’ dat er, buiten forse ruimtelijke
beperkingen om, toe wordt gebracht om aan zichzelf en aan zijn relatie met de
andere te werken” (Vrancken en Macquet, 2006, p. 181).

De these van Vrancken en Macquet steunt op tal van voorbeelden uit de
beleidsinitiatieven inzake werkgelegenheid, bijstand aan personen met een handi-
cap of pensioen. “Activering zou hier synoniem zijn met erkenning van beleidsinitia-

(13) “Obviously active ageing cannot eradicate the need for passive policies. The intent is only to
reduce the presently all domineering passive approaches to their proper role in our arsenal of poli-
cies” (Walker, 1999). (Klaarblijkelijk kan “actief ouder worden” de nood aan een passief beleid niet
tenietdoen. De bedoeling is alleen om de momenteel allesoverheersende passieve benaderingen te
beperken tot hun eigen rol in ons beleidsarsenaal). Dit is de laatste zin van de bijlage bij zijn verkla-
ring, alsof Walker bedenkingen had bij de zogenaamde passieve beleidsinitiatieven.
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tieven die eenieders inzetbaarheid beogen door de invoering van op het individu
afgestemde voorzieningen, die mobiliteit in de hand werken en de continuïteit kun-
nen garanderen van onzekere trajecten bestaande uit breuken, heen- en terugritten”
(Vrancken en Macquet, 2006, p. 103).

In de lijn van de werken waarin subjectiviteit (Cantelli en Genard, 2007) of
personalisering (Astier, 2007) centraal staan in de publieke actie, houdt de uitbrei-
ding van “werken aan zichzelf” (Vrancken en Macquet, 2006) in dat we ons afvra-
gen wat er gebeurt in de meest op het individu afgestemde voorzieningen, zoals
outplacement. Als activering synoniem is met responsabilisering, stellen wij voor om
de benadering in termen van “société du travail sur soi” te koppelen aan een schema
waarmee de wisselvalligheid van de verantwoordelijkheid kan worden weergegeven.

In een werk dat in 1999 werd geschreven, schetst Genard het socaalhistorische par-
cours van het begrip verantwoordelijkheid. Hij bestudeert hierin het “responsabili-
serende model van de actie”, dat wil zeggen de verschillende vormen die verant-
woordelijkheid in de moderniteit kan aannemen. Het belang van dit schema ligt in
de “modaliteiten” van de verantwoordelijkheid. Achter die term gaat de idee schuil
dat intuïtief verschillende wendingen kunnen worden onderscheiden wanneer naar
de verantwoordelijkheid van een actor, of nog, naar zijn mate van verantwoordelijk-
heid wordt gevraagd. Genard herneemt de verschillende opties waarmee de taalkun-
digen de discours met ethische gevoelswaarde analyseren, en op basis daarvan stelt
hij vier modaliteiten voor om deze verantwoordelijkheid te peilen.

TABEL 1: SEMANTIEK VAN DE MODALITEITEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Deze vier werkwoorden spelen volgens Genard een rol in de kern van de taalinter-
acties en de beleefde werelden. De modalisering ervan volgt twee hoofdlijnen: de
horizontale lijn (objectivisering/subjectivisering) verwijst naar de objectieve, ratio-
nele dimensie van de actie en naar de subjectieve dimensie, dat wil zeggen de
dimensie die door een individu dat mogelijkerwijze in staat is om voor zijn daden
verantwoording op te nemen, wordt geherinterpreteerd. De verticale lijn (virtualise-
rend/actualiserend) verwijst naar de mogelijke of gewenste acties enerzijds, naar de
acties die effectief hebben plaatsgevonden anderzijds.
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Modalisering Objectiverend Subjectiverend 

Virtualiserend Moeten Willen 

Actualiserend Weten Kunnen 

Bron: Genard, 1999, p. 39. 
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Niettemin heeft het, zoals Genard beklemtoont, geen zin om dit schema te ontologi-
seren; het moet evenmin worden gezien als zou het van beperkingen en tegenstrij-
digheden gevrijwaard zijn. Integendeel, het moet dynamisch worden afgelezen en
helpen om de manier waarop wij ook nu nog de verantwoordelijkheidsvormen zien,
beter te begrijpen.

In het kader van de praktijken die wij hebben waargenomen, is dit schema bijzon-
der nuttig om vast te stellen dat outplacement werkt volgens twee bevoorrechte
modaliteiten (willen en kunnen) (Moulaert, 2009) (14). In dit artikel gebruiken we
dit schema uitsluitend om de beperkingen van activering van oudere loontrekken-
den door outplacement beter te begrijpen.

Vooraleer we de empirische resultaten van ons onderzoek weergeven, zetten we de
methodologie uiteen.

3. METHODOLOGIE

Op het vlak van methodologie hebben we de theoretische keuze gemaakt om niet
alle outplacementsystemen (collectieve en individuele) (De Cuyper et al., 2008) te
bestuderen, maar ons te concentreren op een betekenisvol voorbeeld (15) van de
manier waarop in België naar “actief ouder worden” wordt gestreefd. We hebben
dan ook gekozen voor het segment outplacement in cao 82bis, dat wil zeggen ver-
plicht outplacement voor 45-plussers, in het kader van individueel ontslag.

Aangezien het de bedoeling was om de actoren (adviseurs en kandidaten) van zo
dicht mogelijk te volgen, hebben we ons terrein beperkt tot de Franstalige ruimte,
om er zeker van te zijn dat we de betekenis en het verloop van het outplacement
perfect zouden vatten. Door het lage outplacementpercentage in Wallonië (iets min-
der dan 10%, zoals hierboven werd vermeld) zou onze studie kunnen worden ver-
weten dat ze niet “representatief” is. In feite beogen we niet de statistische repre-
sentativiteit, maar wel de significantie van de resultaten. Bij wijze van conclusie

(14) Daarvoor hebben wij de werkwoorden en uitdrukkingen die in de waargenomen interacties (en
niet in de gesprekken) naar de vier modaliteiten van verantwoordelijkheid verwezen, “gecodeerd”
door in de software N-Vivo evenveel “knopen” te creëren. Daaruit is gebleken dat “willen” 79 keer
voorkwam, gevolgd door “kunnen”, de kans hebben, dat 65 keer voorkwam. In het eerste geval gaat
het om “willen”, “zin hebben” om weer werk te vinden; in het tweede geval worden de mogelijkhe-
den verkend, wordt ernaar gestreefd om een maximum aan kansen op toegang tot de arbeidsmarkt te
scheppen.
(15) Keuze bepaald bij het opstellen van onze these. Deze werd gerechtvaardigd door de originaliteit
van dit domein ten overstaan van de geschiedenis van het outplacement (door de maatregel die in
2006 werd genomen, is de begeleiding niet langer vrijwillig en ook niet langer geconcentreerd op de
hogere functies) en ten opzichte van de werken over plaatsing, waarbij de aandacht vaker gaat naar
de overgang van jongeren naar de arbeidsmarkt. “Actief ouder worden” komt ook tot uiting in de cre-
atie van “tewerkstellingscellen” om de begeleiding bij collectief ontslag te organiseren, maar dit
onderwerp werd door anderen reeds besproken (Bingen et al., 2006).
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komen we terug op wat desondanks een beperking van ons werk blijft, aangezien we
idealiter een studie voorleggen voor heel België (ideaal dat ook in de geraadpleegde
literatuur niet werd gehaald, behalve dan in de beoordeling van Albertijn, 2001).

We hebben een microsociologische studie ontworpen. We hebben ons geconcen-
treerd op de waarneming van 20 kandidaten uit drie reële groepen, samengesteld
door een outplacementbureau in sociaaleconomisch tegenstrijdige steden van Wal-
lonië. Volgens de openbare actie in situ zou het tegen de intuïtie indruisen als we
zelf een representatieve steekproef van alle Belgische outplacementkandidaten zou-
den samenstellen (als we al over de beschikbare gegevens zouden beschikken). We
hebben bij het begin en het einde van de follow-up met 19 van de 20 kandidaten
gesproken, één persoon had het gesprek geweigerd. We hebben aan 21 collectieve
sessies deelgenomen en 14 individuele follow-upgesprekken geobserveerd. Om de
driehoeksmeting van de gegevens af te ronden tot slot, hebben we 28 outplacement-
adviseurs ondervraagd, niet alleen op onze observatieplekken, maar ook in andere
outplacementbureaus die op het Belgische grondgebied actief zijn, met de bedoe-
ling onze waarnemingen te valideren.

Het materiaal dat in dit artikel wordt uiteengezet, steunt met andere woorden op
waarnemingen in één outplacementbureau (in drie geografische zones van Wallo-
nië), op 2 maal 19 gesprekken met kandidaten (19 bij het begin en 19 op het einde
van de follow-up) en op 28 gesprekken met adviseurs verspreid over heel het land.
Met steekproeftrekking en kwalitatieve methode ligt de klemtoon dan ook meer op
significantie dan op (statistische) representativiteit. De inhoud werd geanalyseerd
op basis van de creatie van “knopen” in de software N-Vivo.

Oorspronkelijk nam het veldwerk één jaar tijd in beslag – de wettelijke duur van
een outplacement voor 45-plussers (cao 82bis). In de praktijk was de observatie
gericht op de eerste 3 maanden, want de outplacementprincipes werden in die
periode samengevat en de individualisering achteraf van de follow-ups bracht een
aantal methodologische problemen met zich mee. Bijvoorbeeld: als de follow-up
beperkt blijft tot een telefoongesprek, hoe kunnen we dit contact dan waarnemen,
ervan uitgaande dat de onderzoeker op het ogenblik van het gesprek aanwezig is bij
de adviseur.

De onderstaande tabel bevat de voornaamste kenmerken van onze steekproef van
kandidaten. De meeste profielen zijn van laaggeschoolden: straatveger, schilder, bar-
keeper, ... De profielen van geschoolden gaan van elektromechanicien tot journalist

280

MOULAERT-NED.qxp  20-12-2011  10:22  Pagina 280



en internationaal commercieel kaderlid. Bij het einde van het outplacement zijn de
meeste van de waargenomen kandidaten niet opnieuw aan het werk gegaan, in
tegenstelling tot wat we uit de momenteel beschikbare analyses leren (16).

TABEL 2: KENMERKEN VAN ONZE STEEKPROEF VAN KANDIDATEN

Wat de adviseurs betreft, kunnen we twee profielen ontwaren, met één uitzonde-
ring (autodidact). De eerste groep personen bezit een diploma in de psychologie
(15 adviseurs van de 28). Om een regionale erkenning te bekomen tot slot voorziet
de wetgeving dat bij outplacement psychologische tests en ondersteuning moeten
worden uitgevoerd door een psycholoog. De tweede groep, die uit oudere perso-
nen (ouder dan 35 jaar) bestaat, is een illustratie van gevarieerdere loopbanen die
met human resources verband houden: diploma (5 adviseurs), persoonlijke ervaring
op dit vlak (4 adviseurs).

(16) De onderzoeksgegevens, zoals die van Federgon Outplacement, maken gewag van “plaatsings-
percentages” van meer dan 80%, behalve in 2009, toen Federgon een plaatsingscijfer van 63% regis-
treerde, ten gevolge van de economische crisis en de “uitbreiding van het verplichte outplacement
naar nieuwe groepen van soms minder gemotiveerde werknemers” (Federgon, 2009, p. 28). Deze
“minder gemotiveerde” werknemers moeten worden gezocht bij de 45-plussers, aangezien zij wor-
den geconfronteerd met het verplichte karakter van outplacement. Wel moeten we behoedzaam met
deze cijfers omspringen: ze bepalen niet het effect van outplacement voor zover ze, in de gegevens
van Federgon, uitsluitend gebaseerd zijn op de personen in outplacement, maar eigenlijk zouden ze
moeten worden vergeleken met werkzoekende individuen die niet van outplacement genieten, zoals
Albertijn (2001) had gedaan. Een andere beperking heeft te maken met de significantie van de gege-
vens, die over het algemeen in Vlaanderen werden verzameld, waar outplacement een historische
ontwikkeling kent: daardoor zou er een systematische fout ontstaan, aangezien deze regio minder
door werkloosheid wordt getroffen, en dus moeten we besluiten dat de outplacementresultaten er
beter zijn.
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20 kandidaten: 8 vrouwen, 12 mannen 
3 van 45 tot 49 jaar oud 
Minimumleeftijd 47 jaar 

9 van 50 tot 54 jaar oud 
1 kandidaat, leeftijd 

onbekend 

7 van 55 tot 59 jaar oud 
Maximumleeftijd 58 jaar 

13 profielen van on-/laaggeschoolden** 7 profielen van geschoolden 

11 werklozen 
(waarvan 4 tijdens 
hun outplacement 
gedurende 1 tot 5 
maanden als 
uitzendkracht hebben 
gewerkt) 

4 aan het werk (3 in 
loondienst, 1 
zelfstandige) 

2 in opzegtermijn (+ 
1 in opzegtermijn 
met werk als 
zelfstandige) 

2 zonder antwoord 

* De situaties ten opzichte van de arbeidsmarkt zijn de situaties op het einde van de begeleiding.  
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Tegenover een relatief heterogeen en laaggeschoold publiek staat met andere woor-
den een steekproef van adviseurs die meer homogeniteit vertoont. Deze homogeni-
teit komt ook tot uiting in de manier waarop ze zich tot de kandidaten richten.

4. OUTPLACEMENT EN DE BEPERKINGEN DAARVAN BIJ DE ACTIVERING VAN OUDE-
RE WERKNEMERS

We wijzen erop dat outplacement, volgens de cao die het regelt, niet tot doel heeft
om werk te vinden voor de kandidaat, dan wel hem te helpen om zelf werk te vin-
den. Volgens de ene adviseur bestaat zijn werk er dan ook in “rekening te houden
met en niet ten laste te nemen”. Deze tweede optie verwijst voor een andere advi-
seur dan weer naar “bijstand” eerder dan naar “consultancy”. Zelfs als in de praktijk
de grenzen tussen deze polen niet waterdicht zijn, blijft de promotie van het
autonoom zijn centraal staan. Die idee werd samengevat door een verantwoordelij-
ke die niet op het Franse woord kon komen om haar gedachten weer te geven. Vol-
gens haar moet outplacement ervoor zorgen dat de kandidaat “self-sufficient” is, wat
in het Nederlands min of meer vertaald kan worden door “onafhankelijk”. Als we
een letterlijke vertaling van de Engelse term zouden moeten geven, zouden we er
dan niet kunnen van uitgaan dat outplacement het “zelf” “zelftoereikend” moet
maken? Als met outplacement moet worden bekomen dat de kandidaat autonoom
is, dan moet de publieke actie hem verantwoordelijkheidsbesef geven.

4.1. KRUIS: WERKEN AAN ZICHZELF BEWIJST DAT DE KANDIDAAT ZIJN VERANT-
WOORDELIJKHEID OPNEEMT
De motivering van de adviseurs die de publieke actie ondernemen ten gunste van
het “actief ouder worden” bestaat er soms tegen wil en dank in om elke vorm van
responsabilisering van individuen te steunen en in de hand te werken, ten gunste
van hun zoektocht naar werk. 

De verantwoordelijke van een van de drukste bureaus van België vat de situatie per-
fect samen als ze dieper ingaat op de verwachte verhoudingen tussen adviseur en
kandidaat.

Bureau A 4 R&C, adviseur (v.) (17)
Mijns inziens moeten adviseurs, willen ze zelf overleven, de kandidaten
absoluut “self-sufficient” (om het bij de Engelse term te houden), onafhanke-
lijk maken. Anders, als we hen te veel bij het handje nemen – want dat is
wat we doen, de hand vasthouden – dan houden we ze vast, maar ze moe-
ten iets bijleren en intensiever deelnemen, want ze zullen dat [een ontslag ]

(17) De gesprekken werden gecodeerd door middel van een letter (A, B, C, D) per bureau of “obser-
vatie” wanneer het gaat over onze observatieplek; het nummer van het gesprek; de letters R en/of C
staan voor “responsable” (verantwoordelijke) en/of “consultant” (adviseur); het geslacht van de
ondervraagde.
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nog meemaken, zoals iedereen. Voor mij is dat het belangrijkste en voor de
kandidaat is het van belang, maar ook voor de adviseur, want adviseurs
die het niet volhouden, zijn adviseurs die te veel mensen bij de hand nemen.
Ze bemoederen te veel en verdrinken zelf in de problematiek van hun kan-
didaten. Dan kan je de baan niet aan. 

De kandidaat moet “self-sufficient” worden. De verbintenis die de adviseur ten over-
staan van de kandidaat aangaat, wordt niet verworpen en wordt zelfs gestimuleerd.
Wel komt er kritiek wanneer “al te bemoederende” adviseurs hun kandidaten “te”
intensief blijven opvolgen, want dat is in strijd met het normale verloop van out-
placement en zou er uiteindelijk toe leiden dat dergelijke adviseurs “zelf verdrinken
in de problematiek van hun kandidaten”.
De manier waarop de kandidaten over hun praktijken nadenken, vooral dan op het
einde van de waarneming, leert ons meer over hun reacties op deze aanmaning tot
verantwoordelijkheid.

WA 2e gesprek met Michaël (18)
Ondervrager: Heb je de indruk dat het je geholpen heeft om opnieuw werk te
vinden? 
Michaël: Natuurlijk, ja. In eerste instantie heb ik zo die grote schop onder
mijn achterste gekregen die ik nodig had om in beweging te komen. En ik
heb ook geleerd om mijn dagen en mijn manier van zoeken structuur te
geven. Ik ben hun heel dankbaar. Bij de sluiting van Renault had ik al out-
placement gehad, maar dat was algemener, massiever. Hier gebeurde het in
kleinere groepen en dat is persoonlijker, gerichter. Met deze twee ervaringen
ben ik normaal gezien gewapend om eventueel opnieuw werk te gaan zoe-
ken. Als ik mezelf maar die schop onder mijn achterste geef om van start te
gaan, de methode ken ik wel.

De formulering van Michaël is op twee manieren intrigerend. Enerzijds maakt hij
een onderscheid tussen de “methode” die hem wordt bijgebracht en over de werk-
middelen voor het zoeken naar werk gaat, de organisatie van zijn tijd (“mijn dagen
structuur geven”) en de inbreng van outplacement, namelijk hem in staat stellen
om “zichzelf een schop onder zijn achterste te geven om in beweging te komen”.
De kandidaat onderscheidt expliciet de “technische” van de “motiverende” inbreng
van outplacement. Anderzijds treft ook de manier waarop hij dit alles formuleert:
om werk te vinden ligt de kern van outplacement niet zozeer in de kennis van de
technische middelen (de methode) dan wel in het aanleren om jezelf te motiveren.
Werken aan jezelf houdt in dat je afstand neemt van je eigenste zelf om het van bui-
tenaf te motiveren (“jezelf een schop onder je achterste geven”). De kern van de
begeleiding, dit zoeken naar zelfproductie van jezelf, zou de vrucht zijn van samen-

(18) De voornamen werden gewijzigd om de anonimiteit van de personen te respecteren. De hoofd-
letters verwijzen naar de plaats van de observatie: WA = Waver, LI = Luik en CH = Charleroi.
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werking waarbij adviseurs en kandidaten tegenover elkaar de verbintenis aangaan
om deze responsabilisering door “werken aan jezelf” technisch mogelijk te maken.
Enkele minuten later komt Michaël terug op zijn ervaringen met de aanpak, nog-
maals in zeer beeldrijke woorden.

WA 2e gesprek met Michaël
Ik hoopte dat ze mij zouden helpen, maar net zoals een kerel die aan het
verdrinken is, hoopte ik dat ze mij een boei zouden toegooien en me zou-
den leren zwemmen. Ze hebben mij wel leren zwemmen, want nu weet ik
hoe ik mezelf als een grote jongen moet redden. Het is wel anders dan ik
had verwacht. Ik verwachtte dat we samen de jobaanbiedingen zouden
bekijken, dat zij daar het werk voor mij zouden doen en dat dat daar ter
plekke wel iets zou opleveren. Maar eigenlijk willen ze ons leren om onszelf
te beheren. Door ons middelen te geven die niet iedereen vanaf de start
heeft. Voor mij heeft de methode effect. 

De oorspronkelijke verwachting van Michaël is volledig identiek met die van tal van
kandidaten, die denken dat ze “concreet” geholpen zullen worden, dat wil zeggen
dat outplacement neerkomt op een “other placement”, naar de lapsus van Albert, of
dat het “meer op het werk” is gericht, zoals Joël het samenvat. Met de commentaar
van Michaël willen we aantonen dat deze situatie overschreden kan worden, een
overschrijding die door de adviseurs ook verwacht wordt. In feite is het uiteindelijk
de bedoeling om “te leren onszelf te beheren”.

Ook Emile ontcijfert outplacement als een procedure van zelfresponsabilisering.
Maar hij geeft er een minder optimistische betekenis aan.

CH 2 e gesprek met Emile
Je zou kunnen zeggen dat ik mezelf heb geholpen, onder druk van het out-
placement. Ik bedoel, je gaat ernaartoe en daar zeggen ze dat je in actie moet
schieten. Op het einde ben je het beu om hen altijd maar zo te horen praten,
en dan doe je het maar. Outplacement heeft voor mij dus wel nut gehad, het
was niet iets negatiefs. Maar als je ernaartoe ging en er was niets in het voor-
uitzicht, dan zag je het niet zitten, dan wist je niet of je het wel zou redden. Ik
zag daar niets in. Het is doordat ik zelf wat actie heb genomen ... 

Net zoals Michaël ziet hij in dat outplacement responsabilisering nastreeft, maar
Emile wijst op het lastige ervan, want “je helpt jezelf onder druk van het outplace-
ment”. Met Emile stellen we vast dat niet alle kandidaten de stresslast van de respon-
sabiliseringslogica even goed aankunnen als Michaël. Hoe reageren de adviseurs op
dergelijke situaties? 
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4.2. MUNT: ONDERHANDELDE DERESPONSABILISERINGSVORMEN
Als outplacementprofessionals moeten de adviseurs hun taken verrichten volgens
regels en normen die in de gedragscode van Federgon Outplacement zijn opgeno-
men of tijdens de actie worden herwerkt. De norm voor autonomie leidt hun werk
als ze individuen bij hun zoektocht naar werk responsabiliseren. Hogerop hebben
we reeds aangetoond dat “het voor sommige kandidaten werkt”, maar we leggen
aan de adviseurs een aantal probleemsituaties voor.

Met de “uitbreiding van het verplichte outplacement tot nieuwe groepen van soms
minder gemotiveerde werknemers” (Federgon, 2009, p. 28), met name de 45-plus-
sers in cao 82bis, wordt de manoeuvreerruimte van de adviseurs beperkt. In andere
beleidsinitiatieven voor activering ten overstaan van laaggeschoolde jongeren
(Orianne, 2005) of OCMW-gebruikers (Lacourt, 2007) kunnen ze immers contractu-
aliseren, ook al hebben ze geen sanctiemiddelen indien het contract niet wordt
nageleefd (afwezigheid tijdens sessies, stoppen met de begeleiding, enz.). Vervol-
gens heeft bij het nieuwe publiek van 45-plussers niet iedereen de wil of interesse
om “het spel van het actief ouder worden te spelen”. De verantwoordelijke van een
ouder outplacementbureau, dat gewend is om met hoger geschoolde individuen te
werken, legde ons uit dat hij de kwaliteitsbegeleiding wou voortzetten, wat een
meer op het individu afgestemde en dus ook duurdere follow-up inhoudt. Met het
oog op de kwaliteit van de service wordt ten gunste van de hogergeschoolden soms
een “afromingsfenomeen” vastgesteld (zij genieten immers vaker van een volledige-
re begeleiding, ook al houdt de uitbreiding van cao 82bis in dat, zoals Struyven en
De Cuyper, 2009, hebben aangetoond, kaderleden die voordien van een ruimere
begeleiding genoten, via cao 51, voortaan een cao 82bis voorgeschoteld krijgen als
ze ouder zijn dan 45.

Nu dit duidelijker is gesteld, vertrekken we van het verantwoordelijkheidsschema
dat hogerop werd uiteengezet (Genard, 1999) en we zetten dat in het negatief: “niet
hoeven, niet willen, niet weten, niet kunnen”. Volgens ons houden de adviseurs er
redeneringen en praktijken op na die de kandidaten deresponsabiliseren, maar prak-
tijken die aanvaarbaar moeten zijn. We onderscheiden dan vier gevallen (de bena-
mingen tussen haakjes zijn afkomstig van de actoren):
� outplacement voor oudere werklozen en “Canada Dry-outplacement” (19);
� outplacement indien de kandidaat zich wil terugtrekken;
� outplacement van kandidaten die “er niets van begrijpen”;
� outplacement bij “psychologische problemen”.

(19) De uitdrukking is afgeleid van de “Canada Dry”-brugpensioenen, die hogerop reeds werden
beschreven.
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TABEL 3: VIER DERESPONSABILISERINGSPRAKTIJKEN GEINSPIREERD DOOR DE MODALITEITEN VAN
VERANTWOORDELIJKHEID (GENARD, 1999)

4.2.1. Het statuut van oudere werknemer en “Canada Dry”-outplacement
Op het eerste gezicht en volgens meer dan één adviseur zou “Canada Dry”-outplace-
ment op het ogenblik van ons onderzoek slechts een marginale, uitstervende cate-
gorie zijn (20). Uit deze nochtans kortstondige voorziening kunnen we echter wel
interessante lessen trekken aangaande de beperkingen van outplacement. Na het
geval van het “Canada Dry”-outplacement vormt het statuut van oudere werknemer
(vrijstelling van zoeken naar werk vanaf 58 jaar) een eerste modaliteit voor dere-
sponsabilisering volgens dewelke de kandidaten “niet langer werk hoeven te zoe-
ken”. Na afloop van ons onderzoek voerde de wijziging van cao 82bis feitelijk een
uitzondering in voor de deelname aan outplacement voor “werknemers die zich in
een dergelijke situatie bevinden dat ze, indien ze na afloop van de opzegtermijn of
de termijn gedekt door een verlofvergoeding volledig uitkeringsgerechtigde werklo-
zen zouden worden, niet langer beschikbaar zouden hoeven te zijn voor de algeme-
ne arbeidsmarkt” (cao 82bis, art. 3).

Deze eerste categorie sluit aan bij het feit dat de “non-take-up” wordt verklaard door
factoren van buiten het outplacement, maar we vestigen de aandacht van de lezer
op het feit dat de categorie “Canada Dry”-outplacement nooit formeel heeft bestaan,
maar werd opgebouwd door de adviseurs die wij hebben gevolgd.

Op ons terrein organiseren adviseurs dat wat zij “Canada Dry”-outplacement noe-
men voor “de mensen van de bus”, dat wil zeggen de kandidaten die van verschil-
lende overheidsbedrijven voor openbaar vervoer komen.

(20) Toen we in november 2008 onze resultaten op onze plek van waarneming voorlegden, deelden
de adviseurs ons mee dat “Canada Dry”-outplacement niet langer bestond. Daarentegen verwezen ze
naar de herformulering van cao 82bis, die een vrijstelling van outplacement inhoudt voor personen
die op het einde van hun opzegtermijn aanspraak kunnen maken op het statuut van oudere werkne-
mer. Dit zou verklaren waarom “Canada Dry-outplacement” verdween.
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Virtualiserend Geval 1 

Outplacement voor oudere werklozen 
en “Canada Dry”-outplacement 
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Geval 2 

Outplacement indien de kandidaat 
zich wil terugtrekken 

(niet willen) 

Actualiserend Geval 3 

Outplacement van kandidaten  
die “er niets van begrijpen” 

(niet weten) 

Geval 4 

Outplacement  
bij “psychologische problemen”  

(niet kunnen) 
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Informele gesprekken Quévin, adviseur (m.)
Wat we met de mensen van de bus doen, is Canada Dry-outplacement ...
Nou ja, dat is niet officieel, het moet niet verder gezegd worden, maar we
gaan proberen dat te ontwikkelen ... Wij scheppen het kader en brengen hun
alle middelen aan op een schotel om een baan te vinden. Enfin, een baan, ...
Outplacement betekent een nieuwe situatie vinden, niet noodzakelijk een
baan, het kan ook een opleiding of een loopbaanonderbreking zijn, of meer
tijd om de kleinkinderen te zien als je grootouder bent, enz. Dat is wel dege-
lijk begeleiding naar een nieuwe situatie, zoals we met de mensen van de
bus doen. We zullen wel zien. Maar op dat vlak situeert zich een juridisch
hiaat en we proberen dat op te vullen.

Onze waarneming in situ leert ons hoe vindingrijk de sociale sector en de actoren
daar zijn, want wij zijn er hier getuige van dat twee praktijken inzake het beheer
van het loopbaaneinde in elkaar overlopen; het “Canada Dry”-brugpensioen toont
nogmaals het beheer door vervroegde uittreding, terwijl outplacement de richting
uitgaat van aanzet tot het zoeken naar werk. Deze paradox wordt beklemtoond door
een adviseur die al meer dan twintig jaar actief is op dit domein.

Bureau B 1 R&C, adviseur (m.)
We weten al heel lang dat ouderen het een beetje moeilijker hebben [om
werk te vinden] en dat blijft ook zo. Over twintig jaar zal dat nog steeds het-
zelfde zijn. Ouderen hebben het inderdaad een beetje moeilijker dan men-
sen van gemiddelde leeftijd om weer aan de slag te gaan. Zo hebben ook
jongeren zonder enige ervaring het een beetje moeilijker dan degenen die al
een jaar werken. Daar kunnen we niets aan veranderen. Over twintig jaar,
over vijftig jaar, zal dat nog altijd zo zijn. We waren van mening dat we
voor die ouderen iets zouden kunnen doen. Maar dat is uiteindelijk vrij
abnormaal. Alles is uitgegaan van statistieken die stelden dat België het
land is met het grootste aantal ouderen die niet aan het werk zijn. Wat
daarbij vergeten wordt, is dat precies door al die brugpensioenen en het
brugpensioensysteem bij herstructureringen mensen destijds op 48 jaar en
later op 50 of 52 jaar konden vertrekken. Enerzijds wordt een wet inge-
voerd die bepaalt dat mensen moeten worden geholpen om opnieuw werk
te vinden, en anderzijds wordt toch toegestaan dat alle 50-plussers worden
buitengezet, wat erop neerkomt dat ze met reconversiecellen zogezegd wor-
den gedwongen om opnieuw werk te vinden. Dat zijn politieke aberraties. 

Met andere woorden, de situatie van het “Canada Dry”-outplacement roept bij de
adviseurs in het algemeen bedenkingen op. In de groep van Waver werd de kwestie
concreet besproken.
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WA collectieve sessie 5
Florence: Ja, dat zijn de eindeloopbanen van nu. Het lang rekken. Brugpen-
sioen heeft afgedaan, jammer genoeg ... Nu bevinden we ons in een over-
gangsfase, maar op een bepaald ogenblik zal het in ieder geval afgelopen
zijn. [Florence legt uit wat “Canada Dry”-brugpensioenen zijn.] Met deze
wet moeten deze mensen actief op zoek gaan naar werk.

Aline: Ah ja?
Florence: Ja, dat is zelfs bij wet bepaald! Raar maar waar. Maar goed, met jou
vinden we wel gepaste oplossingen. We doen hier aan bezigheidstherapie.

In dit gesprek lijkt de adviseur zich te schikken in de situatie en aanvaardt ze dat
sommige kandidaten, zoals Aline, geen werk zoeken. We moeten ons geen illusies
maken; we raken hier de marges van het outplacement en wie zich daar waagt, ont-
komt niet aan de ethische vraagstellingen, zoals Daphné.

Waarneming, teamvergadering
Daphné: Maar echte outplacements? Ik bedoel, echte ontslagen? Want de
Canada Dry-plannen begrijp ik, maar dat zullen geen Canada Dry’s zijn.
Marie-Cécile: Bij het aanbod heb ik ze verkocht voor 1.800 EUR per persoon
als forfait, maar ervan uitgaande dat we ze eventueel zouden kunnen
plaatsen in reeds bestaande groepen. De arbeiders wel. De anderen komen
allemaal in groep aan. En dan nog, dat is nog niet zeker, we zien wel. De
anderen zouden we met andere personen kunnen zetten.

Voor Daphné zijn deze systemen geen “echte outplacements”. Volgens haar collega
Quévin zijn deze praktijken in strijd met het outplacement, niet alleen in termen
van inhoud – “we komen in een situatie terecht waar we geen inhoud meer heb-
ben” – maar vooral op het vlak van ethiek: “Achter dat alles gaat een deontologisch
probleem schuil. Dat is namelijk ons vak”.
Een ander bureau had al van vóór de hervormingen van 2006 een systeem ontwik-
keld specifiek voor de “levensovergangen” voor bruggepensioneerden, met name
voor diegene die van een “Canada Dry”-pensioen genoten (21).

Bureau C 3 R&C, adviseur (v.)
Vóór het Generatiepact hadden we voor de bruggepensioneerden al een pro-
gramma, we hadden op dat vlak al een zekere bevoegdheid ontwikkeld, ...
Het ging er eerder om mensen te helpen bij de overgangen in hun leven. Nu
denk ik dat beide belangrijk zijn: we moeten hen niet alleen helpen bij hun
levensovergangen, maar ook bij hun professionele herpositionering. Inhoud

(21) Deze vaststelling is in strijd met de woorden van Struyven en De Cuyper (2009), namelijk dat
deze praktijk pas sinds het Generatiepact de kop opstak.
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en programma concentreren zich hier zowat rond, maar met een uiteraard
uitgesprokenere klemtoon op hun professionele herpositionering. Maar de
Canada Dry, ik weet niet of het nog de moeite loont om erover te beginnen,
want er zijn er steeds minder. We hebben een heel groot project inzake de
Canada Dry’s en ik kan u verzekeren dat er van die mensen, voor 99% in
de administratie, maar één is die gemotiveerd is.

De adviseur zet haar beschouwingen voort en oordeelt dat deze systemen voortaan in
belang zullen afnemen, ten gunste van het outplacement ... Wat nog niet zo zeker is,
zoals blijkt uit de “non-take-up” van outplacement (Struyven en De Cuyper, 2009).
Afgezien van de hybride formule van “Canada Dry-outplacement” en de banden
daarvan met het gelijknamige brugpensioen, slaat dit eerste geval op alle institutio-
nele “situaties” die het individu verhinderen om te willen werken.

Bureau B 1 R&C, adviseur (m)
Ondervrager (O): Hebt u al gevallen gehad waarbij de mensen akkoord
gaan met outplacement maar tegelijkertijd genieten van een vorm van
Canada Dry-brugpensioen of iets dergelijks?
Adviseur (C): Dat gebeurt, maar wel niet vaak. We hebben die vooral wan-
neer het om herstructureringen gaat.
O: Hoe kunnen jullie dan werken in dergelijke omstandigheden? Wat doen
jullie dan concreet? 
C: Concreet? Dat hangt uitsluitend af van de bereidheid van de persoon om
te werken. Een van de eerste vragen die we de mensen stellen, is: “Wil u wer-
ken?”. Als die persoon dan categoriek antwoordt: “Ja, ik wil werken”, dan
zullen we effectief werk vinden, of die persoon nu in brugpensioen is of in
welke andere situatie dan ook.

Volgens het fragment komen die gevallen niet vaak voor. De adviseur blijft het feno-
meen minimaliseren en verschuift naar het kernargument: wil de kandidaat
opnieuw aan het werk? Met andere woorden, indien hij het bestaan van deze “situ-
aties” toegeeft, omzeilt hij de dubbelzinnige vragen die hieruit voortvloeien, en her-
bevestigt hij dat ze in strijd zijn met het standaardmodel van outplacement, geba-
seerd op de “wil” van de kandidaat.

4.2.2. Outplacement indien de kandidaat zich wil terugtrekken
Een tweede situatie van deresponsabilisering heeft betrekking op kandidaten die, in
de ogen van de adviseurs, niet of niet echt op zoek gaan naar werk. Sommige kandida-
ten geven duidelijk te kennen dat ze niet meer willen werken, maar meestal zijn het
de adviseurs die hun daden interpreteren als zouden ze niet meer willen werken.
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Het volgende fragment schetst een situatie waarbij de adviseur oordeelt dat “we
echt alles geprobeerd hebben, zij is 58 jaar en zeer bereidwillig”.

Waarneming, teamvergadering
Bernadette: Ik heb goed nieuws ... En daar rijzen vragen bij. Ik heb een
vrouw die aan het einde is, daar rijzen vragen bij, want ze komt aan het
einde van fase 2. We hebben echt alles geprobeerd, ze is 58 jaar en zeer
bereidwillig, maar [ze herhaalt] we hebben echt alles geprobeerd. Ze zegt
me: “Ik heb besloten om te stoppen met werken”. Wat moet ik nu doen? 
Grégoire: Ging het oorspronkelijk om een forfaitaire formule?
Bernadette: Ja.
Grégoire: In dat geval hebben we op het einde van fase 2 alles geprobeerd,
we zijn rond. In ieder geval, als ze zelfs geen inhoud heeft op het niveau van
het zoeken naar werk ... 
Bernadette: Nee, er is niets, er is geen ... 
Grégoire: Dan moet je haar het volgende zeggen: “Weet dat ik nog geduren-
de zes maanden ter beschikking sta voor u, mocht u iets nodig hebben. Bij-
voorbeeld als u wordt geconfronteerd met een concreet geval in het kader
van een baan”. Dat is de wijze van coaching die ik zie. 

Als hij vaststelt dat Bernadette niet verder geraakt, is het antwoord van Grégoire in
feite niet anders dan hetgeen zijn collega net heeft gezegd: “Op het einde van fase 2
hebben we alles geprobeerd, we zijn rond”. Hij verschuift het probleem echter naar
de kandidaat: “als ze zelfs geen inhoud heeft op het niveau van het zoeken naar
werk”. Met andere woorden, bij een paradoxale situatie (een “bereidwillig” iemand
die ertoe komt “te beslissen om te stoppen met werken”), geven de adviseurs
slechts een minimalistisch antwoord. Dat bestaat erin “coaching” te verstrekken en
“beschikbaar” te blijven voor de kandidaat, daar waar men had kunnen denken dat
de begeleiding in intensiteit zou verdubbelen.
Met de programma’s van bureau C aangaande de “levensovergangen” in het achter-
hoofd, herconfigureren andere adviseurs op ons terrein de situatie en spreken ze
van “levensproject”.

CH collectieve sessie 6.
Florence: Heb je geen nood aan een opleiding? 
Jean-Charles: Nee, dat is niet nodig ... 
Alfred: Je zou zo meer pijlen op je boog hebben en harp kunnen spelen!
[gelach.]
Florence: Als je op beroepsvlak geen doel voor ogen hebben, weet je, dat kan
een levensingesteldheid zijn, een levensproject ... Een doel voor je leven. 

In dit fragment weerspiegelt het taalgebruik (“project”, “doel”, “ingesteldheid”) de
bedoeling van outplacement, namelijk individuele responsabilisering. De omme-
zwaai bestaat erin het brandpunt te verschuiven van arbeid naar leven in het alge-
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meen. Een van de kandidaten merkt dat ook op, met enige humor. “Je zou zo meer
pijlen op je boog hebben en harp kunnen spelen!”. Deze taalverschuivingen vallen
ook buiten ons onderzoek op. 

Bureau D 1 R&C, adviseur (v.)
Ondervrager (O): Wanneer kan je van een succes of mislukking spreken?
Adviseur (C): We spreken van succes wanneer we erin geslaagd zijn het
beroepsproject, eh het project, niet het beroepsproject, te volgen.
O: Dus, als ik u goed begrijp, wil dat niet noodzakelijk zeggen dat de per-
soon weer aan het werk is?
C: Nee. En dat is juist de eigenheid van de 45-plussers. Niet iedereen zoekt
ander werk. Soms zeggen we het niet graag, maar het resultaat kan ook iets
anders zijn dan werk. Dat is niet de bedoeling, de bedoeling is werk.
O: Het kan met andere woorden gebeuren dat iemand bij de ondertekening
van zijn project, zich bijvoorbeeld met zijn kleinkinderen wil bezighouden?
C: Ja. Dat gebeurt. Maar dat is tussen die persoon en mezelf. En dat gaat
nergens anders naartoe. Aangezien er geen evaluatie is. Cao 82 is heel speci-
fiek en vraagt geen resultaat, alleen maar middelen.

In dit fragment wordt een onderscheid gemaakt tussen “project” en “beroeps-
project”. Hieruit blijkt nogmaals dat er tussen de kandidaat en de adviseur een soort
van impliciet akkoord bestaat dat buiten de interactie niet bekend mag raken.
“Maar dat is tussen die persoon en mezelf. Dat gaat ook nergens anders naartoe,
aangezien er geen evaluatie is”. De vorm (contractualisering) en de inhoud (wer-
ken volgens een “project”) worden nageleefd; de doelstelling daarentegen wordt
aangepast.

4.2.3. Outplacement van kandidaten “die er niets van begrijpen”
Een derde geval van deresponsabilisering zien we bij personen die “niets van
begrijpen” van de boodschappen van outplacement. Niet zozeer het “willen” wordt in
vraag gesteld, maar wel het “weten”. Hoe kan je immers kennis delen als je er niet in
slaagt om dezelfde woorden of dezelfde betekenissen van die woorden uit te wisselen?
Niet zozeer de doelgroep, dan wel de relatie is hier problematisch. Hoe moeten we
omgaan met die personen die “er niets van begrijpen” of, erger nog, “niets zeggen”?

Waarneming, teamvergadering
Florence: En wat moet ik met mijn twee kerels aanvangen? Ik had hun
gezegd dat ze volgende keer hun curriculum vitae moesten meebrengen ...
“Onze wat?!” was hun reactie! 
Daphné: De mijne heeft het ook nog altijd niet begrepen.
Quévin: Die van jou zegt tenminste iets, de mijne doet zijn mond niet open.
Hij zegt niets!

291

LANGER WERKEN? ...

MOULAERT-NED.qxp  20-12-2011  10:23  Pagina 291



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2011

Florence: In de groep zijn het vaak de vrouwen die praten en dan kijk je
naar die twee daar en dan zie je ze denken: “Wat zit die daar nu te vertel-
len?” [gelach.] En tegelijkertijd denk je, verdorie, ik wil meer doen […] en je
kan het gewoon niet.

Dit fragment is een uiting van de onmacht van de adviseurs ten overstaan van de stil-
te. “En tegelijkertijd denk je, verdorie, ik wil meer doen […] en je kan het gewoon
niet”. Verwijzend naar de deontologische vraagstelling van zijn collega Quévin,
maakt Grégoire zich tijdens een informeel gesprek zorgen over de impact van een
dergelijke situatie op de omschrijving van zijn vak. Voor hem zou outplacement
geen “bijstandsverlening” zijn, maar wel “adviesverstrekking” om ervoor te zorgen
dat “de persoon de dingen zelf doet en zegt”.
Welke positie de adviseur ook inneemt, de oplossing die zich aftekent, bestaat erin
de kandidaten naar andere professionals te sturen, zoals de “adviseurs inzake
beroepsinschakeling” op onze plek van waarneming, of ze te verenigen in ad-hoc-
groepen.

Bureau C 1 C, adviseur (v.)
Adviseur: Concreet hebben we voor kandidaten die echt niet kunnen, die
niet kunnen lezen of schrijven bijvoorbeeld, naargelang van de persoon,
een bijzondere cursus georganiseerd met adviseurs die specifiek in dit soort
van begeleiding gespecialiseerd zijn. Deze Diversity-groepen slaan onmid-
dellijk een andere weg in. Zo kunnen wij ons werk voortzetten met diege-
nen met wie het toch al iets gemakkelijker gaat, want die mensen moet je
echt zien, je moet bij die kleine groep echt naast de mensen gaan zitten. In
het begin bekommerde ik mij om hen. Zo moest ik soms acht cv’s opstellen. 
Ondervrager: Ach zo, u stelde ze gewoon zelf op?
Adviseur: Ja, en zij verveelden zich dan, want drie uur lang zitten werken
aan een cv als je analfabeet bent, dat is te gek. 

In bureau C verenigt de “Diversity-groep” personen die niet zouden kunnen schrij-
ven. Deze praktijk doet denken aan de leringen van labelling (Becker, 1985) of afro-
ming (Struyven en De Cuyper, 2009) en stelt de adviseurs in staat om “verder te
werken met die personen met wie het toch al een stukje makkelijker gaat”. In dit
bureau werd het bestaan van een andere groep gesignaleerd, namelijk de “45+
Light-groep”; of hierin dezelfde mensen zitten als in de “Diversity-groep”, weten we
niet, maar de organisatorische logica blijft dezelfde: de bedoeling is om “de groepen
van diegenen die actief zoeken, niet af te remmen” door de “lastposten die het ver-
loop afremmen of voor een minder goede sfeer zorgen” af te zonderen (Bureau C 4
C man, adviseur).
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Of het nu gaat om doorverwijzing naar andere professionals op ons vakdomein of
om de samenstelling van ad-hocgroepen elders, wij oordelen dat het om een interne
doorverwijzing gaat. Deze praktijk staat ook in verband met de partnership- en net-
werkinglogica die door de actieve welvaartsstaat wordt gepromoot bij de professio-
nals op het vlak van inzetbaarheid (Orianne, 2005).

Dan moeten we ons alleen nog afvragen hoe er wordt “gesorteerd”, waar wordt het “eti-
ket” gekleefd? Moet bijvoorbeeld de kring worden uitgebreid met “diegenen die niet
normaal kunnen werken”? Maar wat betekent dat precies, “normaal werken”?

Waarneming, teamvergadering
Marie-Cécile: Ik sprak er dan vorige week intern over, omdat we toch alsmaar
meer mensen hebben met een relatief laag niveau, ze zijn haast analfabeet ... In
feite vonden we dat we net zo goed adviseurs in arbeidsinschakeling zouden
kunnen worden genoemd. Het toeval wil dat ik gisteren nog met iemand sprak
die me vertelde dat er een nieuw jobcoachingproject is; het zou dus kunnen
dat mensen van onze groepen worden begeleid door adviseurs in arbeidsin-
schakeling: wat moeten we met die kandidaat aanvangen en hoe worden in
het bijzonder onze kandidaten begeleid?
Florence: Ik maak dergelijke situaties ook mee. Dinsdag gaf ik uitleg over de
arbeidsmarkt en ik vroeg of het ging, of ze het begrepen. Wel nee, ... Hij kan
zelfs zijn naam niet schrijven ... En dus gaan jullie allemaal samenwerken. En
jullie kunnen het blad met z’n tweeën invullen ... Waarop die kerel mij zegt:
“Maar ik kan geen Frans schrijven, ik.”
Donatienne: Vanaf wanneer richt je je tot adviseurs in arbeidsinschakeling,
alleen voor analfabeten of mag die groep ook groter?
Daphné: Bij mij zit iemand die is aangereden door een vrachtwagen, ze heeft
platen in haar arm, de ene arm is korter dan de andere en ze werkt in de hore-
ca, dus ... En ze heeft ook nog rugproblemen en zo.
Grégoire: Zeg maar, mensen die niet normaal kunnen werken ... Er zijn er heel
wat die in outplacement terechtkomen omdat ze in hun bedrijf al meer dan
zes maanden onafgebroken in ziekteverlof waren. Ze werden ontslagen, want
vanaf zes maanden mogen deze mensen ontslagen worden.

In deze interactie zien we dat de categorie van kandidaten die geen werk “kunnen”
zoeken, niet alleen de als analfabeet bestempelde personen omvat. We zien er crite-
ria die niet objectief gestabiliseerd zijn, maar de adviseurs naar subjectievere beoor-
delingen doen overstappen. Moet er rekening worden gehouden met “de dame die
door een vrachtwagen is aangereden, platen in haar arm heeft en bij wie de ene
arm korter is dan de andere”?
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4.2.4. Outplacement bij “psychologische problemen
Een vierde situatie van deresponsabilisering betreft die personen die lijden aan, kla-
gen over of verwijzen naar “psychologische problemen”. Deze veelomvattende term
houdt niet noodzakelijk geïdentificeerde psychische problemen in. In deze ruime
categorie slagen de kandidaten er maar niet in om echt naar werk te zoeken, of ze
kunnen het niet aan. Andere kandidaten dan weer zoeken wel werk, maar volgen de
instructies zeer wanordelijk op. Aan de kwestie “kunnen” is dan niet voldaan.

Om deze problemen op te lossen, moet daarom ook hier worden doorverwezen. Er
is echter geen sprake van “interne doorverwijzing”, maar wel van “externe doorver-
wijzing”. De adviseurs sturen de kandidaat liever naar een arts, psychiater, psycho-
loog of psychotherapeut. Een klinische behandeling van het probleem heeft niet
alleen een extern karakter, maar gaat ook gepaard met een afzonderlijke sequentie-
analyse in de tijd. Een kandidaat zou eerst “het probleem moeten oplossen” vooral-
eer hij aan zijn zoektocht naar werk begint.

We voegen hieraantoe dat we de woorden “psychologische problemen” met enige
behoedzaamheid hanteren, omdat het aangehaalde “probleem” voor de adviseur zou
kunnen betekenen dat de follow-up lastig is, zoals we uit de woorden van Grégoire
kunnen afleiden.

Informele gesprekken Grégoire, adviseur (m.)
Onze doelstelling is toch het zoeken naar werk. Marinette zou ik nooit in
dienst nemen! Dat ze via een lange arm op het ministerie binnengeraakt en
de enige is die solliciteert ... Zij is manisch depressief en heeft een psychiater
nodig. Ze heeft tegen niemand verteld dat ze ontslagen is. Behalve aan haar
partner! Stel je voor, zeg!

Grégoire komt enkele maanden later op deze situatie terug, tijdens een ander infor-
meel gesprek. Hij informeert eerst naar de andere groepen. Ik antwoord ontwijkend
en vraag dan aan hem hoe het gaat.

Informele gesprekken Grégoire, adviseur (m.)
Ondervrager: Ik weet niet of een groep goed is of niet. Voor mijn onderzoek
zijn ze allemaal goed omdat ze van elkaar verschillen. Wat is trouwens een
goede groep?
Grégoire: Wel, dat is een groep waar ze dingen doen ... Niet zoals die van
Luik, daar doen ze geen fluit! We zitten met die dame die geen pc of internet
heeft en zich niet wil aanmelden in een Jobhuis, uit angst gezien te worden
[het gaat over Marinette]. Ze staat bijzonder ver van tewerkstelling af en
bovendien zou ze in therapie moeten gaan. Volgens mij is ze manisch
depressief. Ze zou een arts moeten raadplegen. Ze zoekt alleen in de krant
“Références”, die ze één keer per week koopt.
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We hebben Marinette tijdens een collectieve sessie in tranen zien uitbarsten. Los
van een zekere emotionele “kwetsbaarheid”, wijst de adviseur ook op twee verschil-
lende dimensies: “ze staat bijzonder ver van tewerkstelling af” en “bovendien zou
ze in therapie moeten gaan”. Zoeken naar werk is voor deze dame onmogelijk,
want ze heeft zelfs “tegen niemand gezegd dat ze ontslagen is”.
Deze gevallen van “psychologische problemen” blijven echter niet tot ons domein
beperkt. Als we hun vroegen om ons voorbeelden te geven van lastigere situaties,
verwezen de adviseurs vaak naar de psychologische problematiek. Deze adviseur
van bureau C bijvoorbeeld vermeldt de situatie van een man van 49 jaar, die in het
kader van een herstructurering op z’n vijftigste met brugpensioen had kunnen gaan
als hij op dat ogenblik twee maanden ouder was geweest. Al die moeilijkheden zou-
den draaien om een gebrek aan vertrouwen dat hem verhindert om actie te onder-
nemen, hoewel hij er volgens de adviseur wel toe in staat zou zijn. “Hij slaagde niet
voor de tests waarvoor hij had kunnen slagen”.

Bureau C 1 C, adviseur (v.)
Adviseur (C): Natuurlijk, als we aan zestig uren zitten en collectief bezig zijn,
dan is het toch hard werken aan zijn therapie en dit gebrek aan zelfvertrou-
wen. Het enige wat ik hem kan zeggen, is: “zoek hulp op een ander niveau”. Je
beseft dat hij niet durft, want op een bepaald ogenblik heeft hij dat ook gezegd:
“Ik durf het interimkantoor niet binnen te stappen, ik durf dit en dat niet”, en
hij slaagde niet voor de tests waarvoor hij had kunnen slagen.
Ondervrager (O): Moeten vaak mensen worden doorverwezen naar een thera-
peut of een arts? En dat is niet jullie werk, ook al zijn jullie psycholoog, of wel?
C: Ja, maar ik ben geen therapeut.
O: Tegelijkertijd is dat ook geen begeleiding naar tewerkstelling, toch?
C: Ja, maar je hebt iemand nodig die dit beroep uitoefent. Ik kan geen the-
rapie-uren omzetten. Ik kan adressen doorgeven, dat doe ik met plezier, ik
kan ook de therapeut die ik ken, contacteren. Dat gaat het kader te buiten,
vind ik. Ik denk nog aan iets: dat is echt de taak van de maatschappelijk
assistent. De mensen komen bij mij met vragen die buiten ons kader vallen.

Volgens dit fragment verwijst begeleiding noch naar werk, noch naar een therapeut
of maatschappelijk assistent: het gaat om “verzoeken die buiten ons kader vallen”.
Dit “buiten ons kader vallen” impliceert een externe doorverwijzing, want hoewel
ze van opleiding psycholoog zijn, verwerpen vele adviseurs de rol van therapeut.
Vanuit hun standpunt houdt outplacement wel een psychologische luistervaardig-
heid in, maar die moet in geen geval met een therapie worden geassimileerd. Een
andere adviseur schetst op duidelijke wijze de onzekere omtrekken van zijn actie,
als hij “duidelijke signalen” identificeert die bij een kandidaat aan een depressie
doen denken.
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Bureau C 5 R&C, adviseur (m.)
We werken met een verklaring. Die van een baas en die van een kandidaat.
We moeten het niet noodzakelijkerwijze roerend eens zijn met de kandi-
daat ... We kunnen tegen de kandidaat ook niet zeggen dat het zo wel zal
lukken ... We moeten tegelijkertijd in de dieper gelegen lagen doordringen
zonder oppervlakkig te blijven, én de persoon de mogelijkheid geven om uit
deze situatie uit te geraken. […]
Maar ja, we zijn geen arts en ook geen psychiater; we weten wel dat er dui-
delijke signalen zijn, dat er parameters zijn die kunnen maken dat. Dus
werken met die persoon situeert zich in de eerste plaats op het therapeuti-
sche vlak en we verwijzen door naar andere personen. Wij houden reke-
ning met hen, maar nemen hen niet ten laste. Ik gebruik die uitdrukking
wel vaker, ik vind ze goed gekozen.

In het eerste gedeelte van het fragment beklemtoont de adviseur dat zijn werk aan-
gaande de “verklaring” gepaard gaat met een benaderingsproces dat reikt tot “in de
dieper gelegen lagen”, zonder evenwel in medische behandeling te vervallen. De
bedoeling is om steeds de autonomie centraal te stellen om “de persoon de kans te
geven om uit deze situatie uit te geraken”. In het tweede deel van het fragment
oordeelt hij dat hij, wanneer hij een depressie vermoedt, afstand moet nemen en de
kandidaat naar andere professionals moet doorverwijzen. Hij vat het als volgt samen:
“Wij houden rekening met hen, maar nemen hen niet ten laste”. Deze zin duikt
weliswaar in een zeer precieze context op, waarin met de wereld van de therapie
wordt vergeleken. Volgens ons heeft de zin wel een grotere reikwijdte, want, zoals
hij zelf zegt, “ik gebruik die uitdrukking wel vaker, ik vind ze goed gekozen”.

Deze vierde vorm van dereponsabilisering sluit de analyse af. We hebben aange-
toond dat achter het ideale responsabiliseringsmodel dat sommige kandidaten zich
eigen maken, de adviseurs deresponsabiliseringscategorieën vormen in situaties die
zij problematisch vinden: de kandidaat stemt niet met de verwachting van outplace-
ment overeen, de limieten van activering van de oudere werknemer door verplicht
outplacement zijn bereikt, ... 

CONCLUSIE

In België hebben we gezien dat met het outplacement van 45-plussers een politieke
wil wordt geoperationaliseerd om “actief ouder worden” in tewerkstelling aan te
moedigen. In die zin zou outplacement goed- of kwaadschiks bijdragen tot de acti-
vering van ontslagen 45-plussers. Naar aanleiding van de vaststelling dat we in 2007
duidelijk van een “non-take-up” kunnen spreken (Struyven en De Cuyper, 2009),
wilden we de (externe) verklaringen van dit fenomeen door deze auteurs aanvullen
door op de (interne) limieten te wijzen waarmee outplacement kampt wanneer de
adviseurs een ouder, lager geschoold publiek moeten begeleiden opdat ze “zelf”
ander werk vinden.
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Als we toetreden tot de “société du travail sur soi” (Vrancken en Macquet, 2006),
kunnen we stellen dat outplacement oudere werknemers erop voorbereidt om daar
te blijven. Tenminste vanuit een ideaal standpunt wanneer de kandidaten de respon-
sabilisering aanvaarden. De vier ideaaltypische vormen van deresponsabilisering die
gezamenlijk door de adviseurs en de kandidaten op ons domein en op basis van de
28 gesprekken met adviseurs werden opgebouwd, zouden kunnen verklaren waar-
om outplacement moeite heeft met de nieuwe doelgroep die er is bijgekomen sinds
het Generatiepact. Deze constructies, die eigen zijn aan outplacement, zijn een nut-
tige aanvulling op de externe redenen voor outplacement om de relatieve take-off
ervan te begrijpen.

Vooraleer we ingaan op twee denkpistes over de toekomst van outplacement en
“actief ouder worden” in tewerkstelling ten overstaan van dergelijke beperkingen,
komen we op onze eigen beperkingen terug.

Als we met de Vlaamse werken over outplacement (Struyven en De Cuyper, 2009;
De Cuyper et al., 2008; De Coen et al., 2007; De Witte et al., 2005; Albertijn, 2001)
vergelijken, zouden we kunnen stellen dat ons werk niet representatief is, omdat
het de klemtoon legt op één type van begeleiding (outplacement volgens cao 82bis
van 45-plussers die individueel worden ontslagen) en op een waarneming in Wallo-
nië, dat slechts goed is voor 10% van het outplacement voor 45-plussers. In feite wil-
den we met onze kwalitatieve benadering begrijpen wat de zin is van outplacement
wanneer het wordt gebruikt voor het voeren van een overheidsbeleid met het oog
op “actief ouder worden”. Om tot deze significantie te komen moesten we ons
onderzoek dan ook niet op grote schaal houden, maar, in tegendeel, proberen zo
ver mogelijk door te dringen in de betekenis van de praktijken; de driehoeksmeting
van ons werk (waarneming / gesprekken met kandidaten / gesprekken met advi-
seurs) valt onder deze logica, temeer daar onze waarnemingen (in Wallonië) werden
bekrachtigd door gesprekken met adviseurs in heel het land, waartoe de voornaam-
ste actoren van de sectoren behoren.

Daar voegen we nog aan toe dat we deze limiet ook kunnen uitbreiden tot de
Vlaamse werken over outplacement: waarom interesseren zij zich niet voor Wallo-
nië? Omdat dit gewest statistisch gesproken niet representatief is? Voorzeker. Maar
hoe verklaren we dat fenomeen? Door de, historisch gezien achterhaalde, aanwezig-
heid van “reconversiecellen” (Bingen et al., 2006), die aan de vakbonden meer
gewicht toekennen dan aan de privéactoren inzake arbeidsbemiddeling? Of door het
feit dat structurele werkloosheid een sector zou afschrikken die werkt op basis van
een systeem dat het individu responsabiliseert? Om het op een andere manier en
met de woorden van Gazier (2003) over de interpretatie van de activering door de
OESO uit te drukken: waarom zouden we niet van de veronderstelling uitgaan dat
outplacement zin heeft daar waar de werkloosheid laag is, of het nu gaat om een
gewest (Vlaanderen) of een beroepssegment (de kaderleden)? Kortom, onze bena-
deringswijze is niet in strijd met die van onderzoekers als De Cuyper et al. (2008);
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ze vult deze aan. In de toekomst zou het interessant zijn om de studie van outplace-
ment naar het volledige Belgische grondgebied uit te breiden en de verschillende
methodes beter met elkaar te mengen (gesprekken, maar ook waarnemingen).

Welke lering moeten we tot slot trekken uit de aanmaning tot verantwoordelijkheid
inzake activering van de “senioren” (Minister van Werkgelegenheid, 2005) en uit de
beperkingen die deze met zich meebrengt wanneer ze door verplicht outplacement
wordt georganiseerd?

Ten eerste, indien de verplichte aansporing door activering een reeks in de litera-
tuur vermelde problemen veroorzaakt, dan is dat voor een stuk doordat dit soort
beleid de verantwoordelijkheid anders verdeelt over staat, werknemer en werkge-
ver. Deze laatste ontbreekt in onze studie, maar toch moet niet worden ontkend dat
ook hij werd geresponsabiliseerd door de verschillende hervormingen die aan de
gang zijn; denk maar aan de hervormingen inzake herstructureringen die sinds 2004
werden doorgevoerd. De publieke actie mag dan al proberen om “het mogelijke te
egaliseren” (Maurin, 2002) op het vlak van de eindeloopbaan, nog veel ambitieuzere
acties gevolgen zouden kunnen hebben voor de bedrijfswereld. Uitgaande van out-
placement zou men de actie van de adviseurs bijvoorbeeld kunnen uitbreiden tot
prospectie bij de ondernemingen opdat zij effectieve “mogelijke” banen opsporen
voor de personen die ze begeleiden. Deze benadering is wel degelijk in het out-
placement aanwezig, zij het in zeer beperkte mate (22); bovendien is ze in strijd
met de deontologie van Federgon Outplacement. Ruimer gezien kunnen we denken
aan de ontwikkeling van het “Ervaringsfonds” (Léonard, 2008) op voorwaarde dat
de opdrachten daarvan niet beperkt blijven tot het betalen van werkaanpassingen
die ofwel sowieso zouden worden verwezenlijkt, ofwel de oudere werknemer niet
effectief aan het werk houden door de maatregel. Interessant is dat de OESO al
lange tijd adviseerde om niet alleen bij de kandidaten op te treden, maar ook bij de
werkgevers, om hen te sensibiliseren voor de voordelen die oudere werknemers
bieden (OESO, 1967).

Ten tweede, moet outplacement niet de hele loopbaan lang worden uitgebreid,
zoals ook door de Federatie Federgon Outplacement wordt verdedigd (Federgon,
2008), en moet verplicht outplacement (voor de werkgever en voor de ontslagen
werknemer) niet worden omgezet in een kans door het in het arbeidscontract op te
nemen, zoals wordt voorgesteld door Struyven en De Cuyper, aangezien volgens
hen de laaggeschoolden zo “are now offered a package, so the situation has impro-
ved for them” (een pakket aangeboden krijgen, zodat de situatie er voor hen beter
uitziet) (Struyven en De Cuyper, 2009, p. 181)? Eerst en vooral moet worden opge-
merkt dat dit voorstel niet nieuw is, want het werd in sommige gidsen over out-
placement reeds voorgesteld of gesuggereerd (Maréchal, 2003; Walckiers, 1990;

(22) Slechts twee op de 28 adviseurs hadden vanuit hun functie een prospectiemissie bij de onderne-
mingen.
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Descheemaekere en Laudouar, 1987). Als we hier dieper op ingaan, kunnen we ons
afvragen of “de situatie er werkelijk op vooruit is gegaan” voor de laaggeschoolden,
die ertoe worden aangespoord om zichzelf in handen te nemen. Het risico bestaat
dat zij arbeidsvoorwaarden moeten aanvaarden die ze in andere omstandigheden
zouden hebben verworpen.

Nochtans uiten we hier geen radicale kritiek op de voorziening of de logica waar
outplacement deel van uitmaakt. We zijn bereid te aanvaarden dat sommige indivi-
duen kunnen worden geresponsabiliseerd. De keerzijde van de medaille wordt daar-
mee evenwel niet uitgewist: wat moet er gebeuren met personen wier beroepspro-
fiel voorbijgestreefd is, wier bekwaamheden niet werden onderhouden, die fysiek
of psychisch op zijn door hun loopbaan of voor wie werk niet wordt gezien als een
plek om tot zelfontplooiing te komen, maar als een plek van lijden? Zou voor die
personen het behoud van voorzieningen voor vervroegde uittreding niet verder
kunnen worden gerechtvaardigd, zij het dan in een aangepaste vorm (zich in ieder
geval niet beperken tot een leeftijdscriterium)?

Voortgaande op de idee van Amartya Sen, als er geen egalisering van de capaciteiten
is (als “daadwerkelijke vrijheid”) van de personen die met outplacement worden
begeleid bij hun levensproject (active empowerment), is het dan niet gerechtvaar-
digd om andere voorzieningen te organiseren die hun het recht garanderen dat ze er
geen deel van hoeven uit te maken om een waardig leven te blijven leiden (passive
empowerment)? Wat als een paradox zou kunnen worden geïnterpreteerd wanneer
de beleidsinitiatieven “actief ouder worden” voorstaan en tegelijkertijd systemen
voor vroegtijdige uittreding blijven steunen, zou de niet-uitgesproken en onvoltooi-
de uiting zijn van een gezonde democratie die de ongelijke capaciteiten van mensen
wil opsporen zodat ze gewoonweg kunnen verderleven. De “non-take-up” van out-
placement voor 45-plussers zou des te meer worden gerelativiseerd.

(Vertaling)
__________
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GRENS BELGIE – NEDERLAND’’

DOOR KAREN SALDEN

Beleidsmedewerker, DG Beleidsondersteuning, FOD Sociale Zekerheid

Herwig Verschueren (ed.), Werken over de grens België – Nederland, sociaal-
en fiscaalrechtelijke grensconflicten? Antwerpen, Intersentia, 246 p., 2011.

De publicatie Werken over de grens België – Nederland, sociaal- en fiscaalrechte-
lijke grensconflicten geeft een verwerking weer van de presentaties op de studie-
dag van 10 mei 2011 te Antwerpen.

Het behandelt de problemen waarmee personen die grensoverschrijdend werken
tussen België en Nederland geconfronteerd worden, op het vlak van sociale zeker-
heid, fiscaliteit en arbeidsrecht. Het begrip grensoverschrijdend werken wordt van-
uit een ruime invalshoek benaderd; behalve de traditionele grensarbeid worden ook
situaties rond detachering of uitzending bekeken.

De focus ligt op de conflicten die zich kunnen voordoen: met name tussen de ver-
schillende wijzen van aanpak per rechtstak, de verschillende benaderingen per
land, en uiteraard ook de verschillende rechtsregels die spelen op nationaal, bilate-
raal en Europees vlak.

Het eerste hoofdstuk kadert de problematiek van het grensoverschrijdend werken
tussen België en Nederland. De toepasselijke regels binnen de verschillende takken
worden kort overlopen. Vervolgens wordt aangegeven op welke verschillende fron-
ten deze regels met elkaar kunnen botsen, zowel binnen een bepaalde tak, als tak-
overschrijdend. Deze verschillende fronten worden in de volgende hoofdstukken
behandeld.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de bepaling van de toepasselijke socialezekerheids-
wetgeving. Hier spelen vooral de “nieuwe” Europese Verordeningen 883/2004 en
987/2009. De auteurs bekijken hoe deze regels toegepast dienen te worden op de
specifieke Belgische en Nederlandse situatie. Bijzondere aandacht wordt ook
besteed aan de problemen die zich kunnen voordoen wanneer er ook derde landen,
buiten de Europese Economische Ruimte, betrokken zijn.
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Het derde hoofdstuk betreft het arbeidsrecht. Hoe wordt het toepasselijke arbeids-
recht bepaald, welke verschillen in de regelgeving van de twee landen inzake de
inkomensbescherming van werknemers bij ziekte en welke verschillen qua ontslag-
recht komen voor?

In het vierde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de problemen die zich kunnen
voordoen bij werkloosheid, en op de verschillen in de activeringsmaatregelen. De
relevante Europese regels inzake werkloosheid, alsook de Europese jurisprudentie
hierover worden onder de loep genomen. Er wordt onderzocht welke activerings-
maatregelen beide landen kennen, en hoe deze met elkaar te rijmen vallen. Verder
gaan de auteurs in op de relatie tussen het arbeidsrecht en de werkloosheid.

Hoofdstuk vijf focust op de uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid met een
korte verwijzing naar de keuze die zowel België als Nederland hebben gemaakt, om
in de context van Verordening 883/2004 niet langer beschouwd te worden als een
opbouw-, maar wel als risicostelsel. Vervolgens komen de verschillen tussen de
twee landen op het vlak van uitkeringen bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid, als-
ook op het vlak van re-integratie aan bod. De auteurs beëindigen dit hoofdstuk met
een bespreking van het Europese overgangsrecht ter zake.

Hoofdstuk zes belicht de fiscale behandeling van socialezekerheidsbijdragen en -uit-
keringen. De aanslagvoeten en fiscale kwalificatie per land en per socialezekerheids-
tak worden meegegeven. Via voorbeelden worden de verschillen tussen de twee
landen geduid. Verder worden de fiscale gevolgen van uitkeringen in verband met
het einde van een dienstbetrekking, en van pensioenen, zowel eerste, tweede als
derde pijler, belicht.

Het laatste hoofdstuk schetst de problematiek van de gezondheidszorgen voor
gepensioneerden, en met name hoe deze gefinancierd worden. De link wordt
gelegd met het internationaal belastingrecht. Een aantal mogelijkheden om de huidi-
ge regelgeving aan te passen, worden voorgesteld.

Een grote verdienste van dit werk ligt in zijn takoverschrijding. Hierdoor wordt het
voor experten in bijvoorbeeld socialezekerheidsrecht, duidelijk welk effect de
regels in hun domein hebben op bijvoorbeeld het arbeidsrecht. De conclusie luidt
helaas meermaals dat de verschillende regels onvoldoende op elkaar afgestemd zijn,
wat leidt tot een zeer moeilijke situatie voor de betrokkenen. Zij kunnen, wat de
sociale zekerheid betreft, in België onderworpen zijn, maar tegelijkertijd onder het
Nederlandse arbeidsrecht vallen, en in beide landen belast worden. 

De bijzondere aandacht die het boek besteedt aan de conflicten, en zelfs aan de con-
flicten die de bestaande conflictregels kunnen genereren, verschaft de lezer een
zeer praktische kijk.
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Het boek biedt de practici de mogelijkheid om slechts die delen te bekijken waarin
de conflicten worden behandeld waarmee ze in hun dagelijkse praktijk geconfron-
teerd worden. De verschillende delen bevatten voldoende diepgang om ook deze
lezers te kunnen bekoren, doordat er gekozen is om de experten zelf, per domein,
aan het woord te laten.

De mix van auteurs, waaronder academici, overheidspersoneel en experten uit de
privésector, zorgt ervoor dat academische bijdragen afgewisseld worden met zeer
praktische bijdragen. Vooral interessant is de keuze om telkens een Belg en een
Nederlander een hoofdstuk samen te laten schrijven, zodat de problematiek van
beide kanten met een evenwaardige expertise wordt uitgespit.

Enig minpuntje vormt de open presentatie van een aantal problemen, waarbij ver-
schillende mogelijke oplossingen worden aangeboden, zonder voor één welbepaal-
de te opteren. Het is niet helemaal duidelijk of die opzet voortvloeit uit het feit dat
deze probleemgevallen in de praktijk nog niet tot rechtszaken geleid hebben, dan
wel om academische redenen. Hierdoor blijft de lezer die met dit boek in de
praktijk wil werken, in een aantal gevallen op zijn honger zitten.

Als besluit kan gesteld worden dat dit boek zeker de moeite is voor iedereen die te
maken heeft met grensoverschrijdend werken tussen België en Nederland.
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(U.C.L.).

Voor de periode 1995-2004 werd het voorzitterschap waargeno-
men door de ere-Koninklijke Commissarissen Roger DILLEMANS en
Pierre VANDERVORST.

LEDEN VAN DE ADMINISTRATIE
Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter FOD Sociale Zekerheid;
Tom AUWERS, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid;
Frank ROBBEN, administrateur-generaal, Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid;
Koen VLEMINCKX, adviseur-generaal, FOD Sociale Zekerheid.

VASTE MEDEWERKERS
Roland VAN LAERE, Françoise GOSSIAU en Guy RINGOOT.
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