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MEFISTO: EEN NIEUW MICROSIMULATIE-
MODEL VOOR VLAANDEREN (*)

DOOR KOEN DECANCQ (1) (2) (3), ANDRE DECOSTER (2), KEVIN SPIRITUS (2) en 
GERLINDE VERBIST (3)

1. INLEIDING

De ‘Commission on the Measurement of Economic Performance and Social
Progress’ (CMEPSP), voorgezeten door Nobelprijslaureaten Joseph Stiglitz en Amar-
tya Sen, formuleerde in haar advies aan de Franse regering een reeks praktische aan-
bevelingen om maatschappelijk welzijn te meten. Een van haar centrale aanbevelin-
gen was daarbij om meer aandacht te schenken aan de verdeling van inkomens, con-
sumptie en vermogens (Stiglitz, Sen en Fitoussi, 2009, 13).

Deze aanbeveling illustreert een hernieuwde belangstelling voor ‘ongelijkheid’ en
verdelingskwesties in de academische en beleidsgerichte literatuur. Ruwweg kun-
nen daarbij drie perspectieven onderscheiden worden. Ten eerste is er het beschrij-
vend perspectief, waarbij de toenemende ongelijkheid in verschillende inkomens-
concepten (lonen en bezoldigingen, belastbaar inkomen, beschikbaar

* MEFISTO wordt ontwikkeld als onderdeel van het SBO-project “FLEMOSI: Een instrument voor ex
ante beoordeling van sociaal-economisch beleid in Vlaanderen”, gefinancierd door IWT Vlaanderen.
Dit project ontwikkelt ‘FLEmish MOdels of SImulation’ en is een gezamenlijke realisatie van het Cen-
trum voor Economische Studies (CES) van de Katholieke Universiteit Leuven – het Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) van de Universiteit Antwerpen – de Interface Demografie van
de Vrije Universiteit Brussel – het Centre de Recherche en Economie Publique et de la Population
(CREPP) van de Université de Liège en het Institute for Social and Economic Research (Microsimula-
tion Unit) van de University of Essex.
We danken een anonieme referee Rembert De Blander en de leden van de stuurgroep van het FLE-
MOSI-project voor hun waardevolle commentaar. Onze dank gaat ook uit naar Patrick Lusyne, voor
zijn onmisbare hulp bij het verzamelen van gegevens, en naar Graham Stark van Virtual Worlds en
Steven Vermeulen van Making Choices, voor het online toegankelijk maken van MEFISTO. Tot slot
danken we ook Holly Sutherland en de rest van het EUROMOD-team voor hun bemoedigende woor-
den, nuttige suggesties en voortdurende inspanningen om EUROMOD – de Europese microsimulatie-
gigant op wiens schouders MEFISTO rust – verder uit te breiden. Uiteraard zijn enkel wij verantwoor-
delijk voor alle overblijvende fouten.
(1) Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven, Naamsestraat 69, 3000 Leuven, België.
(2) Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, Sint-Jacobstraat 2, 2000
Antwerpen, België.
(3) CORE, U.C.Louvain, Voie du Roman Pays 34, 1348 Louvain-la-Neuve, België.
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inkomen, enz.) wordt gedocumenteerd voor verschillende landen en op verschillen-
de plaatsen van de inkomensverdeling (met een bijzondere klemtoon op de hoogste
dan wel de laagste inkomens) (5). Ten tweede richt recent onderzoek zich op de
oorzaken van deze toenemende ongelijkheid. Daarbij worden de volgende factoren
onder de loep genomen: de wedren tussen technologie en onderwijs, het globalise-
ringsproces, de uitbesteding aan landen met lagere loonkosten en minder ontwik-
kelde welvaartssystemen, de rol van de demografische verandering en, last but not
least, de rol van veranderingen op het vlak van belastingbeleid zoals de verlaging
van het hoogste marginale tarief voor de personenbelasting of de invoering van
strengere voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering (6). Een derde stro-
ming in de literatuur legt de klemtoon op de gevolgen van de ongelijkheid. Een
grote ongelijkheid leidt tot financiële instabiliteit, groeivertraging en een negatieve
impact op de volksgezondheid en de sociale cohesie, zo wordt geargumenteerd (7).

Met deze nieuwe inzichten over de omvang van de ongelijkheid, de oorzaken en de
gevolgen, vragen beleidsmakers zich allicht af wat concreet kan worden gedaan om
de ongelijkheid te reduceren. Twee types van beleidsevaluatiemodellen kunnen
hierbij van dienst zijn. Ten eerste peilen ex ante beleidsevaluatiemodellen naar de
verwachte effecten van een beleidshervorming vooraleer deze effectief wordt door-
gevoerd. Ten tweede bestuderen ex post beleidsevaluatiemodellen de impact van
een hervorming nadat ze is doorgevoerd, door zorgvuldig het beleidseffect van
andere factoren te onderscheiden. Hoewel een ex post evaluatie vaak boeiende
inzichten verschaft, is het voor een beleidsmaker essentieel om vooraf te kunnen
inschatten welke effecten de beoogde hervorming met zich mee zullen brengen.
Jammer genoeg zijn de ex ante beleidsevaluatiemodellen niet erg talrijk in Vlaande-
ren. Bovendien zijn de bestaande modellen beperkt in omvang en helaas vaak niet
toegankelijk voor het brede middenveld. Dat dergelijke instrumenten ontbreken in
het Vlaamse publieke debat, valt des te meer te betreuren wanneer we de prakti-
sche vooruitgang en wetenschappelijke vorderingen in acht nemen die in andere
landen werden geboekt met een niet te verwaarlozen bijdrage van de Belgische aca-
demische wereld.

Het FLEMOSI-project (Flemish Models of Simulation) is daarom een gecoördineerde
inspanning om te voorzien in een toegankelijke kit van ex ante evaluatie-instrumen-
ten voor het sociaaleconomische beleid in Vlaanderen. In de literatuur bestaan er
drie types van ex ante modellen om de impact van een beleidswijziging reeds in de

(5) Voor overzichten, zie bijvoorbeeld Atkinson (2008), Atkinson et al. (2011) en OESO (2008 en
2011).
(6) Recente overzichten en bijdragen zijn te vinden bij Atkinson (2007), Autor et al. (2008), Bargain
en Callan (2008), Bourguignon et al. (2008), Heathcote et al. (2010), Hyslop en Maré (2005) en
OESO (2011).
(7) Voor de invloed op de groei, zie het overzicht in Aghion et al. (1999); voor ongelijkheid als een
van de vermoedelijke oorzaken van de financiële crisis, zie Fitoussi en Saraceno (2010), en een alge-
meen verslag van de vernietigende impact van ongelijkheid voor de samenleving als geheel is te vin-
den bij Wilkinson en Pickett (2009).
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voorbereidende fase te beoordelen: macro-economische modellen, modellen op
basis van een typegezin en microsimulatiemodellen (hierna afgekort tot MSM).
Macro-economische modellen beoordelen de globale of gemiddelde impact van een
beleidshervorming op basis van indicatoren zoals het bbp, de consumptie of de tota-
le welvaart (8). Modellen op basis van een typegezin daarentegen leggen de klem-
toon op één vooraf bepaald gezinstype waarvoor ze de impact van de beleidshervor-
ming zeer gedetailleerd bestuderen (Van Mechelen en Verbist, 2005; OESO, 2010).
Macro-economische modellen en modellen op basis van een typegezin zijn bijzon-
der nuttig om het beleid voor te bereiden, maar ze hebben geen oog voor de
verdeling van de effecten in de samenleving. Ze geven dus geen gehoor aan de
hoger genoemde aanbevelingen van de CMEPSP. Microsimulatiemodellen daarente-
gen geven het effect van beleidsmaatregelen weer voor alle individuele economi-
sche agenten, zodat men kan nagaan welke impact beleidshervormingen hebben op
het vlak van de verdeling en de begroting. Omwille van deze voordelen koos het
FLEMOSI-projectteam er dan ook voor om een nieuw microsimulatiemodel te ont-
wikkelen, genaamd MEFISTO (Modelling and Evaluating Flanders’ Fiscal and Social
Tomorrow).

Microsimulatiemodellen hebben een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot
Orcutt (1957). Hij schreef: “current models of our socio-economic system only pre-
dict aggregates and fail to predict distributions of individuals, households, or firms
in single or multivariate classifications” (Orcutt, 1957, 116). Hij schreef daarbij het
gebrek aan voorspellende kracht van de bestaande modellen toe aan het feit dat ze
blind blijven voor verdelingsaspecten. Tegelijkertijd schreef Orcutt vol bewonde-
ring en verbazing over de komst van ‘powerful giants’ zoals de IBM 704 of de UNI-
VAC II (Orcutt, 1957, 119) en hij was zijn tijd ver vooruit toen hij anticipeerde dat
“Solutions of models of the type presented here will involve extensive calculations,
and it is only the advent of very powerful computing facilities that makes this kind
of model an exciting possibility” (Orcutt, 1957, 117). En inderdaad, pas toen in de
jaren tachtig de personal computer zijn intrede deed, was er een echte doorbraak in
de ideeën van Orcutt (9). Op dit moment, dertig jaar later, wordt het EUROMOD-
model alom erkend als het Europees referentie-MSM voor de microsimulatie van
sociaaleconomische hervormingen (10).

(8) In wezen noemen we deze modellen ‘macro’, omdat ze het gedrag voor een representatieve
agent in modellen gieten in plaats van met de heterogeniteit van de bevolking rekening te houden.
(9) Een gedetailleerde weergave van het volledige historische proces en het ontstaan van tal van
MSM-types zou ons hier te ver leiden, maar we verwijzen de lezer naar Atkinson en Sutherland
(1988) voor een overzicht van het eerste ontwikkelingsstadium van MSM’s in Europa, en naar Atkin-
son (2009) en Bourguignon en Spadaro (2006) voor historische overzichten.
(10) EUROMOD is een microsimulatiemodel voor belastingen en uitkeringen bestemd voor de Euro-
pese Unie (EU); onderzoekers en beleidsanalisten kunnen hiermee berekenen welke effecten belas-
tingen en uitkeringen hebben op de inkomens van gezinnen en op hun arbeidsaanbod voor elke lid-
staat afzonderlijk en voor de EU als geheel. EUROMOD wordt onderhouden, ontwikkeld en beheerd
door het ‘Institute for Social and Economic Research (ISER)’ aan de universiteit van Essex, in samen-
werking met nationale teams uit de EU-lidstaten. Voor meer informatie, zie Sutherland (2007) en
Lietz en Mantovani (2006) of de website van het model op http://www.iser.essex.ac.uk/euromod.
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Omdat EUROMOD werd ontworpen om het beleid van verschillende landen met
elkaar te vergelijken, hebben we ervoor gekozen om de architectuur van MEFISTO
te ontwikkelen in lijn met die van EUROMOD. Daardoor krijgen we immers bij-
komende mogelijkheden om het Vlaamse en Belgische beleid te vergelijken met dat
van andere Europese lidstaten. De combinatie van, enerzijds, de lokale expertise van
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck in Antwerpen en het Centrum
voor Economische Studiën in Leuven om MSM’s te ontwerpen en te gebruiken, en,
anderzijds, de internationale academische gemeenschap die EUROMOD ontwikkelt,
schept bovendien gelegenheid om de methodologische grenzen van microsimulatie-
modellering verder te verleggen. Bovendien kan binnen het project de gespeciali-
seerde kennis van het ‘Centre de Recherche en Economie Publique et de la Popula-
tion’ in Luik worden aangewend om het model te voorzien van bijkomende pen-
sioensimulaties. De ervaring van de Interface Demografie in Brussel dient dan weer
als basis voor de demografische projecties die in het FLEMOSI-project zullen wor-
den gebruikt bij de langetermijnprognoses.

MEFISTO is slechts een van de modellen die binnen het FLEMOSI-project worden
ontwikkeld, maar het is een centraal instrument binnen de aangeboden toolkit. Het
microsimulatiemodel focust op de bevoegdheden van het Belgische federale niveau
en voegt specifieke domeinenvoor het Vlaams Gewest toe. Als dataset maakt het
gebruik van de recentste microgegevens van de Vlaamse respondenten van de zoge-
naamde SILC, de Europees geharmoniseerde enquête naar inkomens en levensom-
standigheden. Deze gezinsenquête is de Europese referentie voor de analyse van
ongelijkheid en armoede. Verder is in het model de recentste fiscale wetgeving van
de personenbelasting geïmplementeerd en wordt voor de berekeningen de reken-
module van het EUROMOD-microsimulatiemodel ingeschakeld. Met deze combina-
tie kunnen de effecten van Vlaamse beleidswijzingen op gebied van belastingen en
uitkeringen zeer gedetailleerd worden beoordeeld. 

De huidige versie van het model legt de klemtoon op de primaire of zogenaamde
rekenkundige effecten van beleidshervormingen, daarbij wordt elke gedragsreactie
van de individuen (zoals hun keuze van het aantal gewerkte uren) buiten beschou-
wing gelaten (11). Toch is zelfs een zuiver rekenkundig MSM een krachtig hulpmid-
del om beleidshervormingen ex ante te beoordelen. Met een dergelijk MSM kunnen
immers de belastingen en uitkeringen van alle individuen in de verdeling worden
berekend, het toont wie bij een hervorming de winnaars en wie de verliezers zijn,
en het maakt een raming van de begrotingskost van de hervormingen. Wij vinden
het dan ook uitermate belangrijk dat dergelijke modellen vrij toegankelijk zijn om
het publieke debat te verrijken in tijden van crisis en besparingen.

(11) In deze uitgave van het BTSZ illustreren nog twee bijdragen hoe gedragsreacties, zoals arbeids-
aanbod of opname van sociale minima in het kader van microsimulatiemodellen in een model kun-
nen worden gegoten (zie Bouckaert en Schokkaert, 2011 en Decoster et al., 2011a).
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Om MEFISTO zo toegankelijk mogelijk te maken, worden drie verschillende versies
ontwikkeld: BASIC, LIGHT en PLUS. Elk van deze versies is voor een specifieke doel-
groep ‘op maat’ gemaakt en zorgt voor een verschillend evenwicht tussen flexibili-
teit en gebruiksvriendelijkheid. Verschillende gebruikersgroepen zijn immers geïnte-
resseerd in verschillende vragen en verwachten een verschillende soort output. We
focussen op drie gebruikersgroepen in het bijzonder. Ten eerste willen beleidsma-
kers tot in de details kunnen beoordelen welke gevolgen geplande maatregelen heb-
ben op het vlak van verdeling en begroting. Voor hen is er de online beschikbare
BASIC-versie van het model. Ten tweede ontwikkelen we een afgeslankte versie van
het model dat online vrij toegankelijk is met het oog op het versterken van de demo-
cratische participatie van het middenveld en het brede publiek in de discussie over
de voorgestelde hervormingen. Dat is de LIGHT-versie. Tot slot is de academische
gemeenschap geïnteresseerd in uitgebreide modellen, waarmee ze het beleid aan-
gaande belastingen en uitkeringen in theoretische en empirische modellen kunnen
integreren; die modellen vinden ze in de PLUS-versie, de meest uitgebreide en op
zichzelf staande versie van MEFISTO.

Dit artikel geeft een overzicht van MEFISTO in al zijn aspecten en is als volgt opge-
bouwd. In het volgende gedeelte kenschetsen we MEFISTO als een statisch, reken-
kundig microsimulatiemodel voor Vlaanderen. In deel drie wordt de nood aan een
nieuw microsimulatiemodel op Vlaams niveau bepleit door het model met enkele
alternatieve modellen voor ex ante beleidsevaluatie in Vlaanderen te vergelijken en
de comparatieve voordelen te beklemtonen. Het vierde deel geeft een kort over-
zicht van de architectuur van MEFISTO. In deel vijf illustreren we hoe het model
kan worden gebruikt en hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd aan de
hand van vier concrete beleidshervormingen. Het zesde deel beschouwt enkele uit-
breidingen van het model in de nabije toekomst. Deel zeven bevat de conclusie.

2. MEFISTO: EEN STATISCH, REKENKUNDIG MICROSIMULATIEMODEL VOOR VLAANDEREN

Om de reeds aangehaalde aanbeveling van de CMEPSP inzake het belang van verde-
lingseffecten au sérieux te nemen, moeten we het effect van een beleidsmaatregel
uitrekenen voor een representatieve steekproef van de bevolking. Dat is nu net wat
MEFISTO doet. We gebruiken daarvoor een steekproef van microgegevens die
representatief is voor de volledige Vlaamse bevolking en dus de rijke sociaalecono-
mische diversiteit mee in rekening brengt. Het gebruik van rijke microdata sluit ech-
ter niet uit dat nog heel wat keuzes open blijven tijdens de ontwikkeling van het
model: nemen we gedragsreacties van individuele economische eenheden op?
Modelleren we dit gedrag ook intertemporeel (doorheen de tijd) zodat we ook de
impact van beleidsmaatregelen kunnen evalueren doorheen de tijd? Welke beleids-
domeinen bestrijkt het model? In de volgende vijf subparagrafen beschrijven we de
gemaakte keuze door MEFISTO te karakteriseren als een statisch, rekenkundig, ex
ante microsimulatiemodel voor Vlaanderen.

549
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2.1. MEFISTO IS EEN MICROSIMULATIEMODEL
Microsimulatiemodellen berekenen of ramen de gevolgen van een voorgestelde
beleidshervorming voor een representatieve bevolkingsgroep van individuele eco-
nomische eenheden (d.w.z. gezinnen). Elk MSM bestaat uit twee basiselementen.
Ten eerste een dataset met microgegevens (d.w.z. op gezins- of individueel niveau),
verkregen uit een representatieve enquête of, wat minder gebruikelijk is, vanuit een
administratieve gegevensbron. Ten tweede uit een reeks computerroutines die de
wetgeving van het domein, bestreken door het MSM, implementeren. In paragraaf
vier komen we in detail terug op de architectuur van het model. 

De belangrijkste alternatieven als instrumenten voor beleidsevaluaties zijn macro-eco-
nomische modellen en modellen op basis van een typegezin. Die hebben echter geen
oog voor de – in elk geval politiek relevante – verdelingseffecten van beleidskeuzes.
Neem bijvoorbeeld het welbekende ‘typegezin’, bestaande uit twee volwassenen, alle-
bei actief op de arbeidsmarkt, met twee kinderen ten laste. Volgens de recentste SILC-
enquête is dit gezinstype slechts goed voor 8,8% van de Vlaamse bevolking. En toch
blijven krantenkoppen zich vaak baseren op ruwe berekeningen voor dit of een ver-
gelijkbaar typegezin (12). Hetzelfde geldt voor vele andere types van individuen of
gezinnen die in het publieke debat worden gebruikt, bv. in de context van armoede
en werkloosheidsvallen. Voor beleidsmakers zou de relevante vraag niet zozeer moe-
ten zijn of we een gezin kunnen vinden of construeren met kenmerken die leiden tot
een werkloosheidsval, maar wel hoe representatief dit gezin is. Dat is wat gebeurt
wanneer de berekeningen gebeuren voor de hele bevolking.

Voor ons zijn de drie vermelde types van ex ante modellen (macro, typegezin en
MSM) evenwaardig en vullen ze elkaar aan. Ze produceren complementaire informa-
tie en worden daarom best samen aangewend, bijvoorbeeld met ruimte voor moge-
lijke feedbackeffecten van macro- naar microniveau en omgekeerd. In de laatste
paragraaf van dit artikel blikken we vooruit op de manier waarop wij ons MSM zul-
len koppelen met een bestaand macro-economische model, en hoe we er een model
op basis van een typegezin zullen in integreren.

2.2. MEFISTO IS EEN EX ANTE MODEL
Elk onderbouwd sociaaleconomisch beleid zou gebaseerd moeten zijn op de best
mogelijke ex ante informatie, en zou liefst ook ex post nauwkeurig geëvalueerd
worden. Met ‘ex post’ verwijzen we naar het gebruik van een van de methodes uit 

(12) Voor een recent voorbeeld verwijzen we naar een hoofdartikel in de Belgische krant De Stan-
daard, waarin de fiscale maatregelen die door de nieuwe regering-Di Rupo werden genomen, als
volgt werden geëvalueerd: “Een modaal gezin. Veertigers met twee tienerkinderen, dat is het uit-
gangspunt van onze berekeningen. Moeder heeft een bedrijfswagen met een nieuwwaarde van
25.000 EUR. De ouders en de kinderen hebben elk een spaarboekje, een paar kasbons op een effec-
tenrekening en ze gebruiken dienstencheques” (De Standaard, 2011). 
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de snel uitbreidende econometrische toolbox voor beleidsevaluatie of impactstudie.
In deze tak van de econometrie beoordeelt de onderzoeker de impact van een
beleidsmaatregel door twee groepen in detail met elkaar te vergelijken voor en na
de maatregel: enerzijds een groep die aan de hervorming werd blootgesteld (de
zogenaamde ‘treatment’-groep) en anderzijds een groep die niet werd behandeld
(de ‘controle’-groep). De vergelijking van beide groepen laat toe het effect te meten
van de maatregel op een manier die sterk gelijkt op de manier waarop nieuwe
geneesmiddelen in de medische wetenschap worden getest. De kunst bestaat erin
de twee groepen zo gelijkend mogelijk te maken (op de behandeling na natuurlijk).
Dat garandeert het toevalskarakter van de behandeling zodat selectie-effecten en
andere contaminerende factoren zoveel mogelijk uitgesloten worden. Voor over-
zichten van deze recent ontwikkelde technieken verwijzen we naar Imbens en
Wooldrigde (2009) en Angrist en Pischke (2009). In Vlaanderen gebeuren maar wei-
nig wetenschappelijk onderbouwde ex post evaluaties van beleid. Dat valt enerzijds
natuurlijk te betreuren. Maar anderzijds valt Vlaanderen hier nu ook niet echt uit de
toon in vergelijking met andere landen of regio’s (13).

Dat men ook weinig tot geen beroep doet op ex ante MSM-modellen in de beleids-
voorbereiding, is veel moelijker goed te praten. De voorbije decennia werd immers
aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang geboekt op dit vlak, en Belgische acade-
mici waren daar actief bij betrokken. MEFISTO is zo een ex ante MSM-model, dat
simuleert welke gevolgen beleidsvoorstellen hebben voor de Vlaamse bevolking, en
dat nog vóór ze worden doorgevoerd. De resultaten van een dergelijke simulatie
mogen dan ook niet misbegrepen worden. Ex ante beleidsevaluaties (zoals bijvoor-
beeld de analyse van de jobkorting in dit nummer) evalueren de impact van deze
beleidsmaatregel niet door middel van een econometrische ex post evaluatie. Ze
brengen alleen de budgettaire, distributieve en (soms) gedragseffecten van de maat-
regel in kaart. Eens er ook gegevens beschikbaar komen uit een periode ná de maat-
regel, weerhoudt uiteraard niets ons ervan om de hierboven beschreven toolbox
van impactstudies te gebruiken om te onderzoeken of onze voorspelde resultaten
overeenstemmen met de waargenomen feiten. Maar het weze duidelijk dat dit niet
is wat door de ex ante simulaties van MEFISTO wordt geproduceerd.

2.3. MEFISTO IS EEN REKENMODEL
In de toegankelijke BASIC- en LIGHT-versie van MEFISTO veronderstellen we dat
individuen hun gedrag niet aanpassen ten gevolge van de hervorming. Een individu
dat bijvoorbeeld deeltijds werkt voor de hervorming, zal dat blijven doen ook al
zorgt, bijvoorbeeld, een belastinghervorming voor een lager marginaal tarief. Uiter-

(13) Uitzonderingen zijn onder meer Cockx et al. (2005), die het activeringsbeleid van langdurig
werklozen evalueerden, en Ooghe (2011), die via regressiediscontinuïteit de impact meet van bijko-
mende financiering voor lagere scholen in het kader van het gelijkekansenbeleid.
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aard is dergelijke veronderstelling niet echt realistisch, zeker voor grote hervormin-
gen. Modellen die gedragsveranderingen buiten beschouwing laten, noemen we
rekenmodellen, omdat ze enkel de rekenregels van het tax-benefit-systeem imple-
menteren. Net zoals de meeste MSM’s zijn de BASIC- en LIGHT-versie van MEFISTO
louter rekenkundig (14).

Maar zelfs een rekenkundig MSM is een degelijk instrument voor ex ante beleid. Met
een rekenmodel kunnen belastingen en uitkeringen en dus ook het beschikbare
inkomen na belastingen worden berekend voor alle individuen van de steekproef.
Beleidsmaatregelen (bv. de invoering van de jobkorting of de voorbeelden die in
paragraaf vijf wordt besproken) worden vertaald in veranderingen van het beschik-
baar inkomen van een individu of gezin en dus ook in welvaarts effecten voor de
betrokken individuen of gezinnen. Aangezien we over die informatie beschikken
voor elk individu, kunnen we ook de impact ramen op de ongelijkheid of op het
armoederisico. Bovendien kan een simpele optelsom over de hele steekproef ook
een eerste raming opleveren van de budgettaire impact van de maatregel. Het voor-
deel van het weglaten van gedragsreacties ligt in de eenvoud van gebruik van het
model, en in de duidelijke interpretatie van de resultaten.

Trouwens, een rekenkundig MSM is zelf een conditio sine qua non voor de ontwik-
keling van dergelijke gedragsmodellen. Om bijvoorbeeld een arbeidsaanbodmodel
econometrisch te schatten, moet het beschikbaar inkomen berekend worden voor
elk potentieel aantal uren dat zou gewerkt kunnen worden. Welnu, dat beschikbaar
inkomen wordt nu net berekend door het MSM. In deze toepassing levert het trou-
wens ook een beeld op van de effectieve marginale belastingtarieven en de partici-
patiebelastingtarieven voor de hele bevolking.

2.4. MEFISTO IS EEN STATISCH MODEL
Niet alleen gedrag wordt in het rekenmodel MEFISTO constant verondersteld. We
houden ook de sociaaldemografische kenmerken van de individuen, zoals leeftijd of
gezinssituatie, ongewijzigd. In dat geval spreken we van een ‘statisch’ model.

Dynamische MSM’en daarentegen _ zoals het MIDAS-model van het Federaal Planbu-
reau; zie de volgende paragraaf _ laten de sociaaldemografische kenmerken zoals
leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, enz. veranderen tijdens de simulatie.
Individuen beslissen om te trouwen, te scheiden, nog een kind te hebben, de
arbeidsmarkt te verlaten of ondergaan tijdsgebonden gebeurtenissen (zoals ouder 

(14) Zoals we in voetnoot 10 reeds hebben vermeld, ontwikkelen we in het FLEMOSI-project ook
gedragsmodellen, maar om methodologische en pedagogische redenen hebben we ervoor gekozen
om deze modellen niet standaard op te nemen in de BASIC- en LIGHT-internetversie van MEFISTO.
Academische gebruikers van de PLUS-versie kunnen MEFISTO echter aanvullen met, o.a., een
arbeidsaanbodmodel dat de beslissing van een individu betreffende werk uitdrukkelijk modelleert
(zie bv. Decoster et al., 2011a, in dit nummer).
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worden of sterven) (15). Het hoeft geen betoog dat een dynamisch model uiteraard
waardevolle bijkomende inzichten verschaft voor analyses op (zeer) lange termijn.
Een dynamisch model produceert levenscycli voor alle individuen in de steekproef.
Daardoor kan de verdelingsanalyse uitgebreid worden tot welvaarts- en armoedeanalyse
doorheen de levenscyclus – met alle moeilijkheden of uitdagingen die dat trouwens
met zich brengt op conceptueel vlak. Voor een overzicht van dynamische micro-
simulatiemodellen verwijzen we bv. naar O’Donoghue (2001).

De methodologie, het conceptuele kader en de datavereisten zijn complexer en
sterk verschillend ten opzichte van een statisch model. Daarom hebben we er
bewust voor gekozen om binnen het statische kader te blijven en binnen dit project
voorlopig geen dynamisch model te ontwikkelen. In paragraaf 6 schetsen we kort
hoe we demografische prognoses op lange termijn toch in ons statische kader zul-
len proberen te integreren, door middel van de techniek van statische herweging.

2.5. MEFISTO IS EEN VLAAMS MODEL
De berekeningen binnen MEFISTO worden de facto uitgevoerd door het
EUROMOD-microsimulatiemodel. Maar daar waar EUROMOD ambieert om de tax-
benefit-regelgeving van alle 27 EU-landen te coderen, brengt MEFISTO specifiek de
Vlaamse beleidsinstrumenten in kaart. In de mate dat het beschikbaar inkomen en
de welvaart van Vlaamse gezinnen ook bepaald worden door federale bevoegdhe-
den, worden die vanzelfsprekend mee gemodelleerd. Dit laat trouwens meteen ook
toe de wisselwerking tussen de federale en Vlaamse beleidskeuzes te bestuderen
(16). De microgegevens die voor MEFISTO worden gebruikt, bestaan uit de deelver-
zameling van alle Vlaamse respondenten in de SILC-enquête (zie paragraaf 4 voor
bijkomende details over de onderliggende dataset).

3. WAAROM EEN NIEUW MICROSIMULATIEMODEL VOOR VLAANDEREN?

Er bestaan voor België en Vlaanderen al enkele microsimulatiemodellen voor belas-
tingen en uitkeringen (17). Deze vaststelling doet terecht de vraag rijzen welke
meerwaarde een extra Vlaams microsimulatiemodel heeft. In dit deel argumenteren
we dat MEFISTO wel degelijk een meerwaarde verschaft ten opzichte van de
bestaande modellen, in het bijzonder in termen van beschikbaarheid, gebruiksvrien-
delijkheid en bereik van de (Vlaamse) bevoegdheden. Dat doen we op basis van zes

(15) De oorspronkelijke suggestie van Orcutt in zijn artikel van 1957 was trouwens om dergelijk
dynamisch model te ontwikkelen. 
(16) Een prominent voorbeeld zal de waarschijnlijke invoering zijn van regionale opcentiemen in de
personenbelasting t.g.v. de voorgestelde hervorming van de Bijzondere Financieringswet.
(17) Heel wat van deze modellen werden oorspronkelijk ontwikkeld met de financiële steun van het
Federaal Wetenschapsbeleid (bv. ASTER, MIMOSIS, SIRe).
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objectieve criteria voor de classificatie en beoordeling van een microsimulatiemodel
in een Vlaamse beleidscontext. Deze zes criteria zijn: 1) algemene beschikbaarheid
van het model, 2) gebruiksvriendelijkheid door middel van een grafische gebruikers-
interface, 3) een brede waaier van beleidsbevoegdheden, 4) de opname van
gedragsreacties, 5) een langetermijnperspectief en 6) de opname van macrolinks.
De keuze van deze criteria is natuurlijk gebaseerd op onze waardeoordelen. Uiter-
aard zijn ook andere criteria verdedigbaar, maar wij zijn van oordeel dat de huidige
set een zekere prima facie aantrekkelijkheid vertoont.

Tabel 1 geeft weer in welke mate elk van de criteria aanwezig is in de verschillende
modellen die we met elkaar vergelijken. Verder voegen we in de kolom uiterst
rechts nog de belangrijkste bron van inputgegevens toe.

We beginnen met STASIM, dat door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman
Deleeck aan de Universiteit van Antwerpen werd ontwikkeld. Het is geen micro-
simulatiemodel stricto sensu, maar wel een model op basis van een typegezin. Aan
de hand van typegezinnen wordt geraamd welke impact maatregelen inzake belas-
tingen en uitkeringen hebben op het beschikbare inkomen (Van Mechelen en Ver-
bist, 2005). Het gebruik van typegezinnen in plaats van representatieve gegevens
heeft als voordeel dat databeperkingen grotendeels wegvallen. De onderzoeker
bepaalt zelf of een lid van het gekozen typegezin werkt of niet, of het al dan niet
langdurig werkloos is, of het door een ernstige ziekte getroffen is, enz. Het feit dat
dit soort model niet afhankelijk is van een onderliggende dataset, maakt dat het vrij
gemakkelijk onderhouden kan worden. Het gemak van ontwikkeling en onderhoud
heeft echter ook een kost: net zoals alle andere typegezinsmodellen kan met STASIM
geen verdelingsanalyse worden gemaakt. Dankzij een gebruikersinterface is het model
wel gebruiksvriendelijk, maar het is niet vrij beschikbaar. Het model bevat geen
gedragsreacties inzake arbeidsaanbod, opname van uitkeringen of consumptie; er zijn
geen macrolinks of links op lange termijn aanwezig, wat betekent dat ervan wordt uit-
gegaan dat macro-indicatoren zoals inflatie, economische groei, vraag naar arbeids-
krachten of samenstelling van de bevolking, constant zijn. Vervangingsratio’s kunnen
gedetailleerd worden berekend, alsook de evolutie van de verschillende categorieën
van sociale uitkeringen, sociale bijdragen en personenbelasting sinds 1989 (18). Ver-
der bevat STASIM een aantal sociale maatregelen die onder de Vlaamse bevoegdheden
vallen, zoals maatregelen om de kosten voor kinderopvang te verlichten.

(18) Typegezinsmodellen kunnen gemakkelijk teruggaan in de tijd omdat er geen gegevensverzame-
ling vereist is.
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TABEL 1: OVERZICHT VAN BESTAANDE BELGISCHE EX ANTE BELEIDSMODELLEN

De volgende twee modellen in tabel 1 werken met administratieve gegevens, name-
lijk SIRe (ontwikkeld en onderhouden door de FOD Financiën; zie bv. Standaert en
Valenduc et al., 1996) en MIMOSIS (ontwikkeld voor en onderhouden door de FOD
Sociale Zekerheid, zie bv. Decoster et al., 2008b, 2009). SIRe is beperkt tot de per-
sonenbelasting, terwijl met MIMOSIS simulaties mogelijk zijn binnen het domein
van de personenbelasting en alle takken van de sociale zekerheid. Het SIRe-model
werkt met een steekproef van de zogenaamde IPCAL-gegevensbank, die de belastba-
re inkomens van de Belgische bevolking bevat. MIMOSIS werd gebruikt om gedrags-
reacties in de vorm van effecten op het arbeidsaanbod te schatten (zie Decoster et
al. 2007) en werkt met een uitgebreid bestand administratieve gegevens van het
Datawarehouse (DWH) Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van 2009 (19). Beide
modellen zijn uitsluitend federaal en hebben geen macrolinks, noch links op lange
termijn.

ASTER is het enige model dat de indirecte belastingen bestrijkt. Het werd ontwik-
keld in het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven en werkt met de
Belgische versie van de Huishoudbudgetenquête (HBE) (zie bv. Decoster, 1995).

(19) De recentste versie van het MIMOSIS-model werkt met een steekproef van administratieve gege-
vens van 1 januari 2009, waarbij de meeste inkomensgegevens betrekking hebben op 2008.
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Het omvat gedragsreacties inzake bestedingen als gevolg van prijswijzigingen. Het is
uitgerust met een gebruiksvriendelijke interface, die simulaties van veranderende
belastingtarieven vrij eenvoudig maakt, maar helaas is het model niet geschikt voor
internettoepassingen.

MIDAS, dat bij het Federaal Planbureau is ondergebracht, is het enige volledig dyna-
mische microsimulatiemodel in de tabel. Het werkt met de golf van 2002 van de
Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH). Het omvat gedragsreacties van indi-
viduen en wordt gebruikt voor projecties op lange termijn (zie bv. De Vil et al.,
2010a). Het model is zo gebouwd dat de resultaten coherent zijn met de demografi-
sche, macro-economische en sociaaleconomische scenario’s afkomstig van het
macromodel MALTESE (voor meer informatie, zie De Vil et al., 2010b).

MISIM en EUROMOD werken met de SILC-gegevens. MISIM is een statisch model en
werd oorspronkelijk in de jaren negentig ontwikkeld voor de gegevens van het Sociaal-
Economisch Panel (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, zie Verbist,
2003). Het bevat de personenbelasting en een belangrijk deel van de sociale zeker-
heid. Bovendien werd het gebruikt om Vlaamse bevoegdheden, zoals onderwijs, te
analyseren (zie Cantillon et al., 2006). EUROMOD is een Europees statisch model
dat gelijkaardige federale beleidsdomeinen bestrijkt als het vorige model (zie bv. Sut-
herland, 2007). Het werd speciaal ontworpen voor internationaal vergelijkend
onderzoek voor alle EU-lidstaten en wil met zijn gebruikersinterface ook gebruiks-
vriendelijk zijn. Momenteel is er nog geen internetversie voor het publiek toeganke-
lijk.

Zoals hierboven vermeld, zijn er momenteel drie versies van MEFISTO. Zij vormen
de laatste drie rijen in tabel 1. Elk van de versies zorgt op een andere manier voor
een evenwicht tussen gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit (en het bereik) en
werd ontworpen volgens de noden van de gebruikers ervan, respectievelijk het mid-
denveld, de beleidsmakers en de academische gemeenschap. Zowel de BASIC- als
de LIGHT-versie staan op het internet. Op dit ogenblik is de combinatie van
gebruiksvriendelijkheid en bereik van de BASIC-versie vrij uniek in de wereld (20).
De huidige versie van de BASIC- en LIGHT-versie van MEFISTO bevat geen arbeids-
aanbodgedrag, noch langetermijnprojecties of macrolinks. Toekomstige ontwikke-
lingen van MEFISTO, die in deel 6 beschreven zijn, zullen de rijen vervolledigen met
een ‘+’. De PLUS-versie van MEFISTO is zeer flexibel en geeft de academische
gebruikers de kans om een brede waaier van beleidshervormingen te schatten en te
simuleren, met inbegrip van gedrag inzake arbeidsaanbod en niet-opname van uitke-
ringen. In de nabije toekomst zullen langetermijnprojecties (door middel van stati-
sche herweging) en macrolinks beschikbaar zijn in de PLUS-versie van MEFISTO (zie
deel 6 voor meer details).

(20) Sommige andere grootschalige microsimulatiemodellen van belastingen en uitkeringen voor het
internet omvatten een reeks Afrikaanse modellen, ontwikkeld door WIDER: http://african-
models.wider.unu.edu/, en een recent Frans model http://www.revolution-fiscale.fr/, dat aansluit bij
Landais et al. (2011). Het bereik van deze modellen is echter beperkter.
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4. ARCHITECTUUR VAN MEFISTO

In dit deel behandelen we enkele aspecten van de architectuur van MEFISTO. Enig
inzicht in de structuur van het model is nuttig om de mogelijkheden en beperkingen
van het model beter te begrijpen. Een ongeduldige lezer die te weten wil komen
hoe beleidshervormingen worden doorgevoerd en hoe de resultaten kunnen wor-
den geïnterpreteerd, kan dit gedeelte echter overslaan en onmiddellijk doorgaan
naar het volgende deel, dat voorbeelden en illustraties bevat.

Voor de architectuur van een microsimulatiemodel zoals MEFISTO zijn twee soorten
input nodig: een inputdataset en een set beleidsregels. Via een inputinterface kun-
nen de gebruikers de beleidsparameters wijzigen. De resultaten van de simulatie
worden aan de gebruiker getoond via een outputinterface, gebaseerd op een out-
putdataset die tijdens de simulatie wordt gegenereerd. Figuur 1 geeft een schemati-
sche voorstelling.

FIGUUR 1: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE ARCHITECTUUR VAN MEFISTO

Een eerste bouwsteen is de inputdataset met de bruto-inkomens en de verschillende
sociaaleconomische variabelen voor een representatieve steekproef van de totale
bevolking. De inputdataset voor MEFISTO is SILC. We gebruiken een deelbestand
van de Belgische versie van SILC, dat enkel de Vlaamse respondenten bevat (21).
Sinds de start in 2004 is SILC de standaard microdataset voor de analyse van verde-
ling en armoede in de EU (zie Decancq et al. 2012).

(21)   De Belgische versie van EU-SILC is gedetailleerder dan de Europese versie, die door EUROSTAT
werd samengesteld en geharmoniseerd om de Europese landen gemakkelijker met elkaar te vergelij-
ken. In februari 2012 gebruikte het BASIC MEFISTO-model gegevens voor 3.428 gezinnen (8.271
individuen) die in 2008 (inkomen van 2007) werden ingezameld en werden aangepast tot niveaus
van 2010. In de BASIC- en LIGHT-versie kunnen de gebruikers deze inputgegevens niet downloaden,
dit om aan de gebruikersovereenkomst te voldoen. 
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Werken met enquêtegegevens in plaats van administratieve data heeft voor- en nade-
len. Enquêtegegevens bevatten bijkomende informatie over sociaaleconomische
variabelen, die in een administratief bestand (van een belastingdienst of een andere
administratie) vaak niet beschikbaar zijn. Enquêtes kennen echter vaak een zekere
mate van ondervertegenwoordiging aan de top en/of onderzijde van de inkomens-
verdeling. Fiscale gegevens daarentegen bevatten meestal niet die personen die vrij-
gesteld zijn van fiscale aangifte. Door de beperkte steekproefomvang van enquêtes
zoals SILC, kunnen specifieke hervormingen die slechts op een bepaalde subpopula-
tie gericht zijn, foute en/of niet-representatieve resultaten opleveren (zo zit in SILC
slechts een klein aantal gezinnen met kinderen in de kinderopvang).

De tweede bouwsteen van een microsimulatiemodel bestaat uit een verzameling
van geparametriseerde beleidsregels die het huidige systeem van belastingen en uit-
keringen weergeven. Deze beleidsregels bevatten de betreffende wetgeving in een
sequentie van computerroutines (22). De wetgeving verandert echter in de loop van
de tijd en dus moet elk jaar een nieuwe verzameling van beleidsregels worden
samengesteld opdat het model up-to-date blijft. Dit proces is omslachtig en
arbeidsintensief. Daarom gebruikt MEFISTO dezelfde mathematische grammatica als
EUROMOD. Voor de Vlaamse subpopulatie breidt MEFISTO het beleidsperspectief
van EUROMOD aanzienlijk uit door specifieke Vlaamse bevoegdheden op te nemen.
Voor de gemeenschappelijke verzameling van beleidsregels leidt de nauwe band tus-
sen MEFISTO en het EUROMOD-model tot heel wat synergieën in termen van upda-
tes en validering van de resultaten.

MEFISTO past de huidige beleidsregels toe op elke relevante eenheid (een fiscaal huis-
houden of een gezin) van de inputdata en simuleert de betaalde belastingen en de ont-
vangen uitkeringen. Deze gesimuleerde belastingen en uitkeringen worden voor elke
eenheid opgeslagen in de outputdataset, de derde bouwsteen van MEFISTO.
Aangezien in de inputdataset met de bruto-inkomens rekening wordt gehouden en
voor elke eenheid de belastingen en uitkeringen werden gesimuleerd, kan voor elk
huishouden het beschikbare inkomen worden berekend door de gesimuleerde
belastingen van het bruto-inkomen af te trekken en de gesimuleerde uitkeringen
erbij op te tellen. Deze beschikbare inkomens worden gecorrigeerd voor verschillen
in gezinsgrootte met de standaard OESO-equivalentieschalen (23). De zo bekomen
verdeling van gesimuleerd beschikbaar inkomen wordt de basisverdeling genoemd.
Deze basisverdeling (en niet de geobserveerde verdeling) wordt gebruikt als referen-
tie voor vergelijkingen met de verdeling die voortvloeit uit een gesimuleerde hervor-
ming.

(22) Sinds februari 2012 implementeert het BASIC MEFISTO-model de belasting- en uitkeringswetgeving
van 2010. Gebruikers van de Plus-versie hebben toegang tot de (broncode van de) beleidsregels, gebrui-
kers van de BASIC- en LIGHT-versie kunnen alleen een deel van de essentiële parameters wijzigen.
(23) We gaan ervan uit dat het volledige inkomen binnen het huishouden wordt samengevoegd,
zodat ongelijkheid binnen het huishouden wordt genegeerd. 
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Aangezien deze basisverdeling als referentie wordt gebruikt, is het belangrijk te
weten hoe goed deze overeenstemt met externe statistieken over de verdeling van
brutolonen, het beschikbare inkomen en de verschillende bestanddelen van de
overheidsinkomsten (24). Als we de gesimuleerde basisverdeling van het beschik-
baar inkomen vergelijken met de waargenomen verdeling van SILC, stellen we vast
dat de inkomensongelijkheid onderschat werd. We meten de inkomensongelijkheid
door middel van de algemeen bekende Gini-coëfficiënt: de waarde 0 stemt overeen
met de gelijke verdeling en de waarde 100 met maximale ongelijkheid. De Gini-
coëfficiënt van de gesimuleerde basisverdeling bedraagt 20,93 tegenover 25,36 voor
de waargenomen verdeling in het beleidsjaar 2010. Een dergelijke onderschatting
komt in dergelijke sociaaleconomische modellen van belastingen en uitkeringen vrij
vaak voor (25).

Gebruikers van een microsimulatiemodel zijn doorgaans geïnteresseerd in de
verdelingsimpact van een verandering van een of meer beleidsparameters in het sys-
teem van de huidige beleidsregels. Via de inputinterface kan de gewenste beleids-
hervorming worden doorgevoerd. Figuur 2 geeft een voorbeeld van de inputinter-
face van de LIGHT-versie van MEFISTO (26). Het model simuleert belastingen en uit-
keringen met de hervormde beleidsregels. De vergelijking tussen de basisverdeling
van het beschikbare inkomen en die van de hervorming toont de verdelingsimpact
van de hervorming. Via de outputinterface kan de gebruiker zelf indicatoren kiezen
om deze verdelingsverandering kort samen te vatten (zoals een maatstaf voor de ver-
andering van de ongelijkheid, impact op de armoede of op de begroting). In het vol-
gende deel vindt de lezer voorbeelden van outputinterfaces.

(24) Daarom wordt jaarlijks een valideringsrapport gepubliceerd. Aangezien we binnen het kader van
deze bijdrage niet dieper kunnen ingaan op deze rapporten, verwijzen we naar Vanhille en Spiritus
(2011), voor een volledig verslag over de EUROMOD-beleidsmaatregelen van 2009, die als basis die-
nen voor de MEFISTO-beleidsmaatregelen, en naar Decoster en Spiritus (2011b) voor een validatie
van de resultaten van MEFISTO.
(25) Voor deze onderschatting van de ongelijkheid bestaan er enkele mogelijke verklaringen. Ten eer-
ste kunnen door de gegevensbeperkingen in EU-SILC bepaalde aftrekposten helaas niet worden gesi-
muleerd. Ten tweede kunnen mogelijke belastingontduiking en niet-opname van minimuminkomens-
bescherming (zie Bouckaert en Schokkaert, 2011, in deze uitgave) de resultaten beïnvloeden. Ten
derde ontbreekt soms informatie om belastingeenheden op dezelfde manier te kunnen definiëren als
de fiscale overheid dat doet. Ten vierde kunnen gegevens fout zijn doorgegeven, bijvoorbeeld door-
dat sommige respondenten hun inkomensbedrag afronden, terwijl het MSM een exact bedrag geeft.
(26) De inputinterface van het BASIC-model komt in het volgende deel aan bod, met illustratieve
simulaties (bv. figuur 3).
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FIGUUR 2: INPUTSCHERM VAN MEFISTO LIGHT

BRON: WWW.flemosi.be.

5. MEFISTO GEBRUIKEN EN DE RESULTATEN INTERPRETEREN: VIER ILLUSTRATIES

De standaarduitvoer van MEFISTO toont vier perspectieven. De nadruk ligt telkens
op één aspect van de impact van de gesimuleerde beleidshervorming: 1) de win-
naars en verliezers, 2) de impact op de ongelijkheid, 3) de impact op de begroting
en 4) de impact op de armoede. We illustreren deze perspectieven aan de hand van
de volgende beleidshervormingen: het invoeren van een vlaktaks, het invoeren van
een bijkomend belastingkrediet (de zogenaamde ‘jobkorting’), een hervorming van
de kinderbijslag en een hervorming van het leefloon. Wat volgt, dient louter ter illu-
stratie van de mogelijkheden van het model, en bevat geen grondige discussie van
de behandelde hervormingen (27). De resultaten die we hier weergeven, bevatten
enkel de rekenkundige effecten. We houden met andere woorden geen rekening
met gedragsreacties zoals wijzigingen van het aantal gewerkte uren of de gezins-
grootte. De doelgroep van dit tijdschrift indachtig besteden we vooral aandacht aan
de BASIC-versie van MEFISTO, maar zoals blijkt uit figuur 2 biedt ook het input-
scherm van de LIGHT-versie alle nodige parameters om de geselecteerde hervormin-
gen uit te voeren.

5.1. VLAKTAKSHERVORMING
Bij de eerste simulatie worden alle huidige tarieven in de personenbelasting vervan-
gen door een vlaktaks van 15% met een belastingvrije som van 12.500 EUR – een
verdubbeling van het huidige bedrag (28). De relevante parameters van de inputin-
terface zijn weergegeven in figuur 3. Dit invoerscherm bevat in totaal 43 beleidspa-

(27) De beste manier om met MEFISTO vertrouwd te raken, is door zelf te experimenteren met de
internetversie, die vrij toegankelijk is via www.flemosi.be.
(28) Deze parameters werden voorgesteld door Pompen en Niemegeers in De Standaard van
28 augustus 2008.
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rameters, in een heldere en intuïtieve structuur; de waarde van elke parameter kan
vrij worden ingesteld. Indien nodig zijn er hulpschermen, met aanwijzingen voor de
gebruiker en definities van de gebruikte termen (voornamelijk gebaseerd op het Fis-
caal Memento, de publicatie van het Ministerie van Financiën die een regelmatig bij-
gewerkt overzicht geeft van de Belgische fiscaliteit).

FIGUUR 3: INPUTSCHERMEN VOOR EEN VLAKTAKSHERVORMING

Bron: www.flemosi.be.

Na een druk op de ‘run’-knop schat EUROMOD de impact van de hervorming voor
elk gezin. Het uitvoerscherm verschijnt vervolgens automatisch.

In het uitvoerscherm van het model worden de resultaten van de hervorming
beknopt weergegeven voor de vier hierboven genoemde perspectieven. Voor de
bespreking van deze simulatie leggen we de klemtoon op de discussie over win-
naars en verliezers. De relevante uitvoer wordt weergegeven in figuur 4. Individuen
worden in decielen verdeeld volgens hun beschikbaar equivalent inkomen vóór de
hervorming. De gemiddelde impact van de hervorming voor een gegeven deciel is
uitgedrukt in EUR per maand. Hoe meer de winstverdeling naar rechts helt, hoe
meer de winst toeneemt naarmate het voor de hervorming beschikbare inkomen
hoger ligt, en hoe meer de hervormingen in het voordeel van de rijkeren is (en
omgekeerd).
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FIGUUR 4: OUTPUTSCHERM: GEMIDDELDE WINST PER INKOMENSDECIEL BIJ EEN VLAKTAKSHER-
VORMING

Bron: www.flemosi.be.

De gemiddelde winst per maand van deze hervorming bedraagt bijna 600 EUR. De
winst neemt duidelijk toe naarmate het beschikbaar inkomen hoger ligt: de grootste
winst doet zich voor in het bovenste deciel, met een gemiddelde winst van onge-
veer 2.000 EUR per maand; het onderste deciel daarentegen haalt uit deze hervor-
ming nauwelijks enig voordeel. Dit is duidelijk een hervorming in het voordeel van
de top van de inkomensverdeling. Er zijn geen verliezers, wel 80% winnaars. Een
gedetailleerdere ontleding van de winnaars en verliezers volgens subgroepen is
mogelijk door op de ‘more’-knop te drukken. Het is mogelijk om de winst in ver-
schillende inkomensdecielen te vergelijken, maar men kan de resultaten ook verge-
lijken op basis van de leeftijd of het beroep van het gezinshoofd of woningbezit. Een
dergelijke analyse (die hier niet aan bod komt wegens plaatsgebrek) leert ons bij-
voorbeeld dat een grote meerderheid (76%) van de werklozen geen voordeel doet
bij deze hervorming, terwijl de grootste winst wordt geboekt bij de groep van vrije
beroepen, hogere ambtenaren en managers.

Wij concentreren ons hier op de mogelijkheden en beperkingen van MEFISTO. Een
gedetailleerde analyse van deze beleidshervormingen zou bijvoorbeeld rekening
moeten houden met gedragseffecten en de gevolgen van het verlies aan overheidsin-
komsten. Om de verdelingsimpact van deze hervorming volledig te kunnen beoor-
delen is het bovendien nodig om een budgetneutraal tarief te zoeken of rekening te
houden met de impact op het niveau en de verdeling van publieke voorzieningen.
Voor een uitvoerige analyse van een Belgische vlaktaks, zie Decoster et al. (2008a).

5.2. EEN BIJKOMEND BELASTINGKREDIET VOOR WERKENDEN (JOBKORTING)
Met onze tweede hervorming simuleren we de invoering van een bijkomend belas-
tingkrediet voor werkenden in Vlaanderen, een zogenaamde ‘jobkorting’. In deze
beleidshervorming wordt het basisbedrag van de jobkorting aanzienlijk opgetrok-
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ken, van 125 tot 1.000 EUR. We vragen ons daarbij af welk effect een dergelijke her-
vorming zou hebben op de inkomensongelijkheid.

Nadat de juiste parameters op het invoerscherm zijn aangepast en het model werd
doorlopen, stellen we op het uitvoerscherm vast dat, als we naar de impact op de
ongelijkheid kijken, de Gini-coëfficiënt met 0,26 procentpunten stijgt, wat wijst op
een minimale stijging van de ongelijkheid. Dit resultaat kan op het eerste zicht ver-
rassend lijken. Het basisbelastingkrediet wordt immers forfaitair toegekend met bij-
gevolg een grotere impact op de lagere inkomens. Het belastingkrediet wordt ech-
ter enkel toegekend aan de werkenden, die relatief gezien meer aanwezig zijn in de
hogere decielen van de inkomensverdeling.

Een grondiger ex ante analyse van de effecten van een verandering in het belasting-
krediet (met inbegrip van gedragseffecten zoals de verandering van het arbeidsaan-
bod) is te vinden bij Decoster et al. (2011a), in deze uitgave.

5.3. HERVORMING VAN DE KINDERBIJSLAGEN
In ons derde voorbeeld hervormen we het systeem van de kinderbijslag, door alle
basisbedragen vast te leggen op 300 EUR per kind. Dat betekent dat er niet langer
rekening zou worden gehouden met de rang van het kind: in het huidige stelsel ligt
het bedrag voor het tweede kind hoger dan voor het eerste en de bedragen voor het
derde en de volgende kinderen liggen hoger dan voor de eerste twee kinderen. In
figuur 5 tonen we het uitvoerscherm voor de begrotingsimpact van een dergelijke
hervorming. We zien dat deze maatregel 2,67 miljard EUR per jaar extra zou kosten
wat zou neerkomen op een stijging van 72% in de uitgaven in de kinderbijslag.

FIGUUR 5: OUTPUTSCHERM: HERVORMING VAN DE KINDERBIJSLAGEN (IN MILJOEN EUR PER
JAAR)

Bron: www.flemosi.be.

Net als bij het outputscherm ‘winnaars en verliezers’ is ook hier bijkomende infor-
matie beschikbaar. De totale kostprijs van de hervorming kan worden opgesplitst
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volgens bevolkingsgroep, naar inkomensdeciel, leeftijd, beroep van het gezinshoofd
of woningbezit. Een van de resultaten is dat de grootste begrotingsimpact zich voor-
doet wanneer het gezinshoofd tussen 22 en 60 jaar oud is, wat in de lijn van de ver-
wachtingen ligt.

5.4. HERVORMING VAN HET LEEFLOON
Tot slot illustreren we een hervorming van het leefloon. We verhogen het leefloon
tot 1.725 EUR per maand. Figuur 6 toont een selectie van armoede-indicatoren. De
armoedegrens voor een alleenstaande wordt gedefinieerd als 60% van het mediane
equivalente beschikbare inkomen in de dataset, wat voor de SILC neerkomt op
ongeveer 1.009 EUR per maand. Het armoederisico meet het percentage van Vlaam-
se individuen onder deze drempel (zie Decancq et al., 2012). De hervorming van
het leefloon zou het aantal mensen onder de oorspronkelijke armoedegrens met
ongeveer 280.000 individuen verlagen. Dit zou een indrukwekkende daling van de
armoede zijn: een groep mensen zo groot als ruwweg het aantal inwoners van Gent
zou hiermee over de armoedegrens getild worden. De hervorming halveert bijge-
volg het Vlaamse armoederisico (meer bepaald van 9,59% tot 4,97%). Deze interven-
tie zou echter ook leiden tot een extra budgettaire kost van enkele miljarden euro.

De totale armoedekloof meet het totale bedrag dat nodig is om alle arme individuen
tot juist op de oorspronkelijke armoedegrens te tillen. Ook voor deze indicator stel-
len we een aanzienlijke vermindering vast. De laatste indicator is de armoedekloof
per arme persoon. Deze indicator deelt de totale armoedekloof door het totale aan-
tal armen. Het bedrag stijgt, wat toe te schrijven is aan het feit dat de armoedekloof
verhoudingsgewijs minder daalt dan het aantal armen ten opzichte van de oorspron-
kelijke armoedegrens.

FIGUUR 6: OUTPUTSCHERM: VERANDERING VAN DE ARMOEDE-INDICATOREN NA EEN HERVOR-
MING VAN HET LEEFLOON

Bron: www.flemosi.be.
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Een gedetailleerdere uitsplitsing volgens decielen en andere sociaaleconomische
kenmerken is mogelijk via de ‘more’-knop. Dan blijkt bijvoorbeeld dat vooral huur-
ders door deze hervorming uit de armoede geraken. Dit kan verklaard worden door
het feit dat vooral gezinnen met een lager inkomen huurders zijn (op de privémarkt
of in de sociale huisvesting).

We merken nogmaals op dat bij deze analyse geen rekening wordt gehouden met
gevolgen van deze maatregelen op het arbeidsaanbod, net zomin als met het opname
gedrag van de minimuminkomensbescherming. De lezer vindt een gedetailleerde
analyse van dit gedragseffect in Bouckaert en Schokkaert (2011), in deze uitgave.

6. TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN VAN MEFISTO

In dit laatste deel geven we een overzicht van de richtingen waarin MEFISTO de
komende jaren zal worden uitgebreid binnen het FLEMOSI-project.

6.1. TOEVOEGEN VAN BIJKOMENDE BELEIDSDOMEINEN
De huidige versie van MEFISTO bevat reeds een breed pakket van beleidsdomeinen.
Bijkomende beleidsdomeinen zoals indirecte belastingen, pensioenen, onderwijs,
milieu en huisvesting zullen in de verschillende versies van MEFISTO opgenomen
worden. Zo kan een gedetailleerde studie gemaakt worden van de wisselwerkingen
en interacties tussen de verschillende beleidsdomeinen en kan een nieuwe reeks
van beleidsrelevante simulaties uitgevoerd worden.

Om deze wijzigingen te verwezenlijken dienen de invoercomponenten van het
model, die we hebben besproken in sectie 4, aanzienlijk worden uitgebreid. Ten
eerste moet de programmering van de beleidsregels worden uitgebreid met soms
erg complexe regelgeving. Gelukkig hebben verschillende projectteams in het verle-
den reeds ervaring opgedaan (het Centrum voor Economische Studies (KU Leuven)
i.v.m. indirecte belastingen, het Centre de Recherche en Economie publique et de la
Population (ULg) i.v.m. pensioenen en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman
Deleeck i.v.m. onderwijs, milieu- en huisvestingsbeleid). Ten tweede dient SILC, de
huidige centrale dataset van MEFISTO, te worden verrijkt met gegevens uit andere
bronnen, zoals de Huishoudbudgetenquête (HBE) en gegevens uit het belastingre-
gister (IPCAL). Dit wordt gerealiseerd door middel van statistische koppelingstech-
nieken gebaseerd op uitgavenpatronen of een multivariate afstandsmaat.

Deze uitbreidingen van het model plaatsen ons voor nieuwe conceptuele vragen
betreffende de beoordeling van het individuele welzijn. Welzijnsmaatstaven moeten
worden uitgebreid met bijkomende niet-monetaire inkomenscomponenten, zoals
toegerekende huur, publiek verstrekte diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg
en levensomstandigheden zoals lawaai, luchtvervuiling, ontspanning en vervoers-
kwaliteit (Verbist et al., 2012). Deze conceptuele uitbreidingen spelen ook in op
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een andere aanbeveling van de CMEPSP betreffende de meerdimensionaliteit van
welzijn (Stiglitz-Sen-Fitoussi, 2009, 14).

6.2. INTRODUCTIE VAN GEDRAGSREACTIES
Een andere uitbreiding van MEFISTO bouwt verder op de recente wetenschappelij-
ke ontwikkelingen op het vlak van modellering van gedragsreacties, ter aanvulling
van de huidige rekenkundige versie van MEFISTO. We zullen in het bijzonder
gedragsmodellen ontwikkelen voor arbeidsaanbod (met inbegrip van restricties aan
de vraagzijde van de arbeidsmarkt), voor pensioenbeslissingen, opname van mini-
muminkomensbescherming, en spaargedrag. Sommige van deze gedragsreacties
kunnen zelfs bij een ongewijzigd beleid van groot belang zijn. Het al dan niet opne-
men van minimuminkomensbescherming kan bijvoorbeeld niet worden genegeerd
wanneer een exacte beschrijving van de inkomensverdeling of het armoederisico
beoogd wordt. De integratie van deze gedragsmodellen in een MSM maakt dat
beleidswijzigingen correcter kunnen worden beoordeeld. Dit heeft bijvoorbeeld
gevolgen voor de verdelingsanalyse van winnaars en verliezers. En door de primaire
begrotingsimpact te vergelijken met de netto budgettaire gevolgen nadat gedragsre-
acties in het model werden opgenomen, kan de grootte van zogenaamde terugver-
dieneffecten berekend worden.

6.3. LINK NAAR DEMOGRAFISCHE EN MACRO-ECONOMISCHE MODELLEN
Tot slot beklemtonen we dat MEFISTO een partieel evenwichtsmodel is dat ervan
uitgaat dat heel wat beleidsrelevante variabelen exogeen zijn (bv. brutolonen, tech-
nologische vooruitgang en demografische structuur). De analyse kan bijgevolg nog
realistischer gemaakt worden wanneer we effecten van beleidshervormingen op
deze variabelen mee modelleren. Neem bijvoorbeeld een beleid dat de belastingen
op arbeid verlaagt, met een toegenomen arbeidsaanbod als gevolg. Deze stijging van
het arbeidsaanbod heeft hoogstwaarschijnlijk een impact op het evenwichtsloon op
de arbeidsmarkt, afhankelijk van de vraag naar arbeidskrachten door bedrijven.
Deze loonsverandering zal op haar beurt leiden tot veranderingen op het vlak van
beschikbaar inkomen, consumentenvraag, prijsaanpassingen van goederen en dien-
sten, en op de vraag naar productiefactoren. Het incorporeren van al deze wissel-
werkingen wordt gedaan met macromodellen, in het bijzonder met algemene even-
wichtsmodellen (zogenaamde CGE-modellen). Jammer genoeg veronderstellen de
meeste bestaande CGE-modellen dat er slechts één _ of een beperkt aantal _ repre-
sentatieve agenten zijn, en zo verliest men dus de gevoeligheid voor herverdelings-
aspecten.

Recent wetenschappelijk onderzoek echter heeft vooruitgang geboekt inzake de
koppeling tussen MSM en macromodellen (zie Aaberge et al., 2007; Bourguignon et
al., 2008; Peichl en Schaefer, 2009, of op theoretisch niveau, Magnani en Mercenier,
2009). Dankzij deze koppelingsstrategie kan het beste van beide methoden behou-
den blijven voor een geïntegreerde ex ante evaluatie van beleidshervormingen. Bij
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de ontwikkeling van een dergelijk CGE-model hoeven we niet van nul te beginnen,
net zoals voor de ontwikkeling van het microsimulatiemodel. We bouwen verder op
een bestaand en op grote schaal gebruikt Europees CGE-model om het te gebruiken
in de Vlaamse regionale context, en we integreren dit model in het microsimulatie-
model. We vertrekken hiervoor van het GEM-E3-model (zie E3M Lab, 2008 voor
meer informatie). Dit is een lange termijn CGE-model met 18 sectoren. Het omvat
een Belgische module, en is gelinkt aan alle andere Europese landen en de rest van
de wereld. Momenteel wordt het model vooral gebruikt om de Europese Commissie
te adviseren over de gevolgen van verschillende beleidsscenario’s i.v.m. klimaat,
milieu, energie en indirecte belastingen. Met het oog op de integratie met het MSM
werd recent binnen het FLEMOSI-project een prototype van een dergelijk CGE-
model opgebouwd dat een geregionaliseerde Belgische module bevat; deze module
is onderverdeeld in drie regio’s met elk een eigen economisch beleid en beperkin-
gen voor het overheidsbudget.

Eerder beschreven we MEFISTO als een statisch model. Een dergelijk model laat niet
toe om een dynamische langetermijnanalyse te maken van een beleidshervorming.
Als tussenstap naar een dynamisch model wordt MEFISTO verrijkt met demografi-
sche langetermijnprojecties, via de methode van ‘statische herweging’ (zie bv.
Immervoll et al., 2005). In deze methode worden op basis van de waargenomen en
voorspelde transitiewaarschijnlijkheden tussen verschillende demografische situ-
aties, herwegingsfactoren berekend die dan worden gebruikt om het oorspronkelij-
ke steekproefgewicht van SILC aan te passen om een momentopname te maken van
gezinnen in de toekomst (29). Wijzigingen in de demografische structuur van toe-
komstige generaties worden gesimuleerd door in de huidige gegevensbron meer
gewicht toe te kennen aan subgroepen waarvan verwacht wordt dat ze in de toe-
komst omvangrijker zullen zijn (zo krijgen ouderen bijvoorbeeld een groter gewicht
om het effect van de vergrijzing te simuleren). Het statische MEFISTO-model kan
dan gebruikt worden voor elke gegenereerde dataset en zo krijgt men een beeld van
wat de effecten van beleidshervormingen zijn in een veranderende demografische
omgeving. Een dergelijke statische herweging maakt van MEFISTO geen volledig
dynamisch model, maar wij menen dat het tot interessante inzichten leidt in een
context van snelle demografische veranderingen.

6.4. LINK MET EEN MODEL OP BASIS VAN EEN TYPEGEZIN
Tot slot creëren we ook het model MOTYFF: “Modelling Of a Typical Flemish Family”.
MOTYFF is een model op basis van een typegezin zoals dat in deel 3 werd geïntro-
duceerd, en het gebruikt dezelfde beleidsregels als MEFISTO. Hierdoor vullen beide
modellen elkaar perfect aan (zoals wordt gesuggereerd door de Peer Review 

(29) Voor de eerste resultaten i.v.m. deze methode met statische herweging binnen het FLEMOSI-
project, zie Schockaert en Surkyn (2012).
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on Ex Ante Social Impact Assessment, georganiseerd door de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid op 17-18 november 2011). In plaats van te werken met de
onderliggende gegevens van een dataset zoals SILC, zoals bij een MSM, verstrekt de
gebruiker bij een model op basis van een typegezin zelf de kenmerken van het gezin
(in termen van leeftijd, gezinssamenstelling, beroepsstatus, loonniveau, enz.). Met
MOTYFF kan men onderzoeken hoe het inkomen van het gekozen gezin wordt
beïnvloed na een sociaaleconomische beleidshervorming (bijvoorbeeld na de
afschaffing van de jobkorting).

MOTYFF heeft niet alleen de voordelen van een model op basis van een typegezin
(de beperkte gegevensvereisten), door geïntegreerde ontwikkeling met MEFISTO is
het ook een nuttige aanvulling voor een microsimulatiemodel. Vermits een MSM
beleidshervormingen en hun complexe onderlinge wisselwerkingen voor een repre-
sentatieve en heterogene bevolking modelleert, rijzen vaak vragen hoe de resultaten
moeten worden geïnterpreteerd. Om die reden leidt de berekening van de effecten
voor specifieke typegezinnen of individuen, geïdentificeerd door het MSM, tot bijko-
mende inzichten. Het model laat bijvoorbeeld toe om de onderliggende mechanis-
men van armoede- of inactiviteitsvallen te bestuderen.

7. CONCLUSIE

In deze bijdrage hebben we MEFISTO voorgesteld als nieuw microsimulatiemodel
voor Vlaanderen. Een vergelijking van het model met de bestaande ex ante model-
len illustreerde enkele belangrijke comparatieve voordelen van MEFISTO, vooral
dan wat beschikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en reikwijdte betreft. Het model
zal ook de komende jaren in diezelfde filosofie ontwikkeld worden. We hopen dat
MEFISTO verder het publieke debat zal verrijken, zeker nu er in macro-economisch
turbulente tijden ingrijpende veranderingen in zowel belastingen als sociale zeker-
heid op til zijn. Er is geen enkele reden om daarbij niet de best beschikbare model-
len te gebruiken, zowel ex ante als ex post.

Modellen als MEFISTO ontwikkelen, is uiteraard arbeidsintensief, en vergt specifieke
kennis. Een deel van deze knowhow is aanwezig in de Belgische universiteiten, een
ander deel zit bij overheidsinstellingen. Een van de uitdagingen bestaat er dan ook
in om de kloof tussen deze twee complementaire kenniscentra te blijven overbrug-
gen. Dit is niet alleen nodig voor de valorisatie van het ontwikkelde model. Het
helpt ook de beleidsprioriteiten te bepalen en de toegang tot hoogwaardige datasets
op lange termijn te garanderen, zeker als die van administratieve aard zijn. Indien
deze uitdagingen succesvol worden aangepakt, dan kunnen dat modellen als MEFIS-
TO in de nabije toekomst verder worden ontwikkeld, om zo de beleidsvoorberei-
ding in Vlaanderen te verbeteren.

__________
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EEN EX ANTE EVALUATIE VAN DE VLAAMSE
JOBKORTING*

DOOR ANDRE DECOSTER, KRIS DE SWERDT en PIETER VANLEENHOVE

Centrum voor Economische Studiën (CES), KU Leuven

1. INLEIDING

Nadat de Jobkorting voor het inkomensjaar 2010 al teruggeschroefd was, besloot de
Vlaamse regering in december 2010 om deze belastingvermindering volledig af te
schaffen voor het inkomensjaar 2011. Wellicht speelden daarbij vooral budgettaire
argumenten een rol. Maar zowel voor- als tegenstanders verwezen ook uitgebreid
naar het al dan niet vermeend activerend effect van deze belastingvermindering. In
deze paper analyseren we dit argument op basis van een micro-econometrische ex
ante analyse met behulp van het microsimulatiemodel MEFISTO, ontwikkeld in het
FLEMOSI-project. Het microsimulatiemodel onderscheidt zich op twee vlakken van
andere mogelijke modellen om dergelijke beleidsmaatregel te analyseren.

Ten eerste voeren we een ex ante analyse uit. Dat kan vreemd klinken voor een
maatregel die drie jaar geleden werd ingevoerd, en intussen zelfs al weer werd
afgeschaft. Maar het ‘ex ante’ karakter volgt uit het feit dat we op dit moment nog
niet over gegevens beschikken die zouden toelaten om op een econometrisch
verantwoorde manier na te gaan of de genomen maatregel werkelijk effect heeft
gehad, bijvoorbeeld op de tewerkstelling. Indien we wel over die gegevens zouden
beschikken, dan zouden we een ‘ex post’ analyse kunnen doorvoeren. De econome-
trische technieken daarvoor zijn trouwens de laatste vijftien jaar veel beter op punt
gesteld om het effect van een maatregel duidelijk te isoleren van andere omgevings-
factoren die intussen veranderd zijn. Het spreekt voor zich dat een verandering in
de Vlaamse tewerkstellingsgraad sinds 2007 – het jaar van invoering van de Jobkor-
ting – niet uitsluitend en/of met zekerheid te danken is aan de Jobkorting. Om dat
effect te isoleren is een verfijnde econometrische analyse nodig, waarbij in de mees-
te gevallen een ‘treatment’-groep vergeleken moet worden met een ‘controle’-groep
die in zoveel mogelijk opzichten identiek is aan de ‘treatment’ groep. Dit is zeker
een piste voor toekomstig onderzoek naar de effecten van de Vlaamse Jobkorting,
maar is dus niet deze van deze paper.

* De auteurs wensen Koen Decancq te bedanken voor zijn nuttige opmerkingen bij een eerste versie
van deze tekst, maar blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden.
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In deze paper schatten we de effecten van de Jobkorting in, door het veranderde
gedrag van (potentiële) werknemers op de beleidsmaatregel te simuleren aan de
hand van een gedragsmodel voor arbeidsaanbod. Met arbeidsaanbod bedoelen we
hier de bereidheid van mensen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt om tegen
de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden hun arbeid aan te bieden en een bepaald
aantal uren te werken. Het arbeidsaanbodmodel dat we daarvoor gebruiken is een
state-of-the-art-model dat de keuze voor de werknemer niet modelleert aan de hand
van een continue arbeidsaanbodfunctie, maar die keuze inperkt tot een beperkt aan-
tal discrete punten (bvb. niet werken, halftijds of voltijds). Aan de hand van dat
model zullen we in staat zijn te voorspellen hoe individuen hun arbeidsaanbod zul-
len aanpassen bij invoering van de Jobkorting, of bij verandering van de hoogte of
modulering van het bedrag ervan. Dat is de kern van deze paper.

Het tweede kenmerkende aspect van onze analyse ligt in het microsimulatiekarak-
ter. Daarmee onderscheidt deze analyse zich van andere ex ante analyses, zoals bij-
voorbeeld uitgevoerd door het Planbureau bij een verlaging van de sociale zeker-
heidsbijdragen (zie bvb. Bassiliere et al., 2005). De effecten van dergelijke maatrege-
len worden in dat geval gesimuleerd met behulp van een macro-economisch model
waarin meestal slechts één representatieve economische agent aanwezig is om het
arbeidsaanbod weer te geven. Deze sterke vereenvoudiging wat betreft de heteroge-
niteit van de individuen die arbeid aanbieden hoeft niet noodzakelijk een nadeel te
zijn. Ze wordt immers (meer dan) gecompenseerd door het veel algemenere karak-
ter van dergelijke macro-economische simulaties. Daarmee bedoelen we dat alle sec-
toren van de economie, en de interacties daartussen, mee in beeld komen. Een
werkloze die aan de slag gaat, heeft een hoger inkomen en consumeert daardoor
meer, wat de vraag naar goederen doet toenemen. Hij betaalt ook meer belastingen
en bijdragen, waardoor de budgetbeperking van de overheid verandert, en ceteris
paribus de belastingvoeten kunnen verlaagd worden, of de uitgaven voor publieke
goederen verhoogd. Bovendien zal het evenwichtsloon op de arbeidsmarkt zelf ook
mee bepaald worden door vraag en aanbod van arbeid. Dat zijn allemaal effecten die
in ons model niet opgenomen worden. Het gebruikte microsimulatiemodel is
immers een partieel evenwichtsmodel, dat zich ertoe beperkt om het arbeidsaanbod
van individuen in kaart te brengen. De keerzijde van deze beperking tot een partiële
analyse, is dat we ons model heel verfijnd kunnen uitbouwen en de heterogeniteit
van de potentiële arbeidsbevolking (die afwezig is in een macromodel) zo rijk moge-
lijk in beeld kunnen brengen. Dat gebeurt door de effecten van maatregelen uit te
rekenen voor een representatief staal van de bevolking, in ons geval de EU-SILC sur-
vey. Dit laat meteen ook toe om de verdelingseffecten van maatregelen in de analyse
te betrekken en een antwoord te geven op de – voor beleidsmakers zeker pertinen-
te – vraag van ‘wie wint? en wie verliest?’.

Binnen de klasse van de microsimulatiemodellen maakt men een onderscheid tussen
‘rekenmodellen’ en ‘gedragsmodellen’, waarbij de eerste een noodzakelijke ingre-
diënt en opstap zijn voor en naar de tweede groep. Een rekenmodel beperkt er zich
toe om het effect uit te rekenen van een maatregel, zoals bijvoorbeeld de Jobkorting
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of een algemene belastingverlaging, op het beschikbaar inkomen van een gezin bij
ongewijzigd gedrag. Verder noemen we dit het impacteffect van een maatregel. Op
zich is dat vaak al moeilijk genoeg, omdat het systeem dat de overgang maakt van
bruto-inkomen op de arbeidsmarkt (of vervangingsinkomens in voorkomend geval)
naar netto beschikbaar inkomen heel complex en interdependent is. Als men gaat
werken, verliest men bijvoorbeeld de dubbele kinderbijslag, of, desgevallend, het
leefloon. Vandaar dat een goed uitgebouwd rekenmodel, dat heel gedetailleerd de
wetgeving betreffende belastingen en uitkeringen modelleert, een conditio sine qua
non is voor een gedegen analyse. Het is hier dat een microsimulatiemodel, zoals
MEFISTO, zijn diensten bewijst.

Maar deze impactanalyse volstaat niet. Een economische analyse onderscheidt zich
door ook rekening te houden met het gedrag van de economische agenten die ge-
affecteerd worden door de maatregel. Zeker als een maatregel expliciet bedoeld is
om dat gedrag bij te sturen, zoals bij de Jobkorting die mensen wil ‘activeren’ of
‘incentiveren’ het geval is, is een economische analyse op basis van een gedragsmo-
del aangewezen. Aangezien het gedragsmodel dat wij gebruiken een individueel
gedragsmodel is, staat deze analyse trouwens niet haaks op de eerder vermelde ver-
delingsanalyse op basis van impacteffecten. Wel integendeel. Aangezien we het
gedragsmodel kunnen implementeren op dezelfde representatieve survey waarop
we het rekenmodel laten lopen, kan ons gedragsmodel de verdelingsanalyse enkel
maar verrijken en verfijnen. Bovendien laat ze ons ook toe om de – zo vaak veron-
derstelde – budgettaire terugverdieneffecten van een maatregel in te schatten.

De rest van de paper is als volgt gestructureerd. Eerst beschrijven we in deel 2 de
Jobkorting zoals die werd ingevoerd in 2007, aangepast in 2008, 2009 en 2010, om
ten slotte afgeschaft te worden voor inkomensjaar 2011. In deel 3 berekenen we de
effecten van deze belastingvermindering wanneer we veronderstellen dat er geen
effect is op het arbeidsaanbod. In deel 4 leggen we uit hoe we het model kunnen
uitbreiden met gedragsreacties op de arbeidsmarkt. In deel 5 ten slotte gebruiken
we het arbeidsaanbodmodel om het potentiële effect van de Jobkorting op active-
ring in te schatten. We drukken dat effect ook uit in de vorm van een eventueel
terugverdieneffect.

2. DE JOBKORTING

Vanaf 2007 gaf de Vlaamse overheid een forfaitaire vermindering op de personenbe-
lasting voor alle werkenden die in het Vlaams gewest wonen en een activiteitsinko-
men hebben van minimum 5.500 EUR per jaar. Deze forfaitaire vermindering stond
bekend als de Jobkorting en werd mogelijk door de fiscale autonomie die werd toe-
gekend aan de Gewesten in het kader van de Lambermontakkoorden van 2001. Het
doel van de introductie van deze Jobkorting was tweevoudig. Ten eerste wou de
Vlaamse overheid de belastingdruk bij de werkende Vlaming verminderen. Verder
wou men incentieven creëren voor inactieven om opnieuw te participeren op de
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arbeidsmarkt (1).  Men kwam immers enkel in aanmerking voor de belastingvermin-
dering als men minstens 5.500 EUR per jaar verdient uit economische activiteit. De
Jobkorting vergroot dus het verschil tussen werken en niet werken en zou aldus
kunnen bijdragen tot het reduceren van de werkloosheidsval.

Zoals tabel 1 laat zien was die belastingvermindering in het inkomensjaar 2007 eer-
der beperkt, namelijk 125 EUR per jaar (2) Er was geen inloopzone beneden de
minimumdrempel, maar wel een – weliswaar korte – uitloopzone tussen 21.000 en
22.250 EUR. Het afbouwpercentage was 10%. De Jobkorting werd maandelijks ver-
rekend via de bedrijfsvoorheffing. We stellen de Jobkorting grafisch voor in figuur 1.
De volle zwarte lijn is de Jobkorting van 2007. De grijze lijn illustreert hoe de Job-
korting in inkomensjaar 2008 werd opgetrokken tot 200 EUR, binnen een voor het
overige onveranderde structuur (geen inloopzone, en een korte uitloopzone).

Het is pas in 2009 dat de Jobkorting fors uitgebreid werd (de bovenste stippellijn in
figuur 1). Elke werkende die in het Vlaams gewest woont en ten minste 5.500 EUR
als activiteitsinkomen had, kwam nu in aanmerking voor een belastingvermindering
van minstens 250 EUR. Voor werkenden met een jaarlijks activiteitsinkomen tussen
5.500 en 22.000 EUR werd de vermindering opgetrokken tot 300 EUR. Om deze
korting in de personenbelasting nog voelbaarder te maken kreeg men het volledige
bedrag in één keer verrekend met de bedrijfsvoorheffing van februari in plaats van
een maandelijkse verrekening zoals voorheen. Het spreekt vanzelf dat dit de factuur
sterk de hoogte injoeg. De budgettaire kost voor 2009 wordt geraamd op 710 mil-
joen EUR (3).

In 2010 echter werd de vermindering fors teruggeschroefd (de onderste, onderbro-
ken, stippellijn in figuur 1). Het bedrag werd terug op 125 EUR gebracht, het werd
veel selectiever uitgekeerd (enkel het volle bedrag beneden de 17.250 EUR), en de
verrekening gebeurde opnieuw maandelijks. De budgettaire kost voor 2010 werd
daardoor gedeeld door een factor 10, namelijk een geraamde kostprijs van 75 mil-
joen EUR. In december 2010 ten slotte werd beslist de Jobkorting vanaf inkomens-
jaar 2011 volledig af te schaffen.

(1) Zie ttp://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=137.
(2) Ter vergelijking het Working Families Tax Credit in het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2000
maar liefst 4934 £ per jaar (Strickland, 1998).
(3) Informatie verkregen van het kabinet van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.
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TABEL 1: DE JOBKORTING VAN 2007 TOT 2010

Bron: Belastingportaal Vlaanderen
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FIGUUR 1: DE JOBKORTING VAN 2007 TOT 2010

3. EFFECTEN VAN DE JOBKORTING

Zoals in de inleiding reeds beschreven, bestaat een rekenkundig microsimulatiemo-
del (vanaf nu afgekort tot MSM) uit twee essentiële onderdelen: een microdataset
die een representatieve weergave is van de te modelleren bevolking en een reken-
programma dat de wetgeving van de te modelleren situatie zo precies mogelijk
weergeeft. Op dit rekenmodel kan eventueel ook een gedragsmodel geënt worden.
Dat doen we in de volgende paragrafen. Eerst analyseren we de effecten van de job-
korting aan de hand van het in FLEMOSI ontwikkelde MSM MEFISTO.

MEFISTO gebruikt de EU-SILC-survey als onderliggende microdataset (4). Het jaar
van de enquête die hier gebruikt wordt, is 2006 en heeft betrekking op inkomens
van het jaar 2005. MEFISTO vertrekt als ‘tax-benefit’-calculator van het eveneens
voor de EU gestandardiseerde programma EUROMOD (5). De accuraatheid van de

(4) EU-SILC staat voor “European Union Survey on Income and Living Conditions” en is een gestan-
daardiseerde survey voor alle 27 EU-landen (enkele landen gebruiken ook administratieve gegevens
i.p.v. surveygegevens). Zie Atkinson en Marlier (2010) voor een eerste evaluatie en bespreking van
toepassingen van de EU-SILC-gegevens.
(5) EUROMOD wordt momenteel bijgewerkt om alle 27 landen van de Europese Unie te omvatten en
over te stappen naar systematisch EU-SILC-gebruik. Voor België is de overstap naar EU-SILC reeds
gemaakt. Voor meer informatie zie: http://www.iser.essex.ac.uk/research/euromod.
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berekening in een MSM hangt natuurlijk sterk af van de betrouwbaarheid van de
onderliggende inkomensdata en sociodemografische variabelen in de dataset.

Het impacteffect van de Jobkorting is eenvoudig te berekenen. Voor elk individu in
de dataset hebben we genoeg informatie over tewerkstellingssituatie en hoogte van
het activiteitsinkomen om het beschikbare gezinsinkomen uit te rekenen met en
zonder Jobkorting. We stellen de resultaten voor in tabel 2, tabel 3 en tabel 4.

TABEL 2: VERANDERING VAN HET MAANDELIJKS NETTO-BESCHIKBARE GEZINSINKOMEN T.G.V.
DE JOBKORTING 2009

Tabel 2 geeft weer hoeveel het (niet-geëquivaliseerde) beschikbare gezinsinkomen
wijzigt door de introductie van de Jobkorting in 2009. Voor de volledige Vlaamse
bevolking (dus inclusief de niet-actieven) bedraagt de gemiddelde verandering 29,1
EUR per maand en per gezin. We tonen in tabel 2 ook een verdeling over de kwin-
tielen van de Vlaamse bevolking, ingedeeld van arm naar rijk op basis van het geëqui-
valiseerde beschikbare gezinsinkomen. Het zal niet verrassen, dat, over de hele
bevolking bekeken, de Jobkorting leidt tot een nominale toename van het beschik-
bare inkomen die bovendien toeneemt naarmate dat inkomen stijgt. In relatieve ter-
men echter (de rechterkolom) zorgt het vaste bedrag ervoor dat de procentuele
winst afneemt vanaf het derde kwintiel. De totale budgettaire kost van de Jobkor-
ting in 2009 wordt door ons rekenmodel geschat op 671 miljoen EUR en komt dus
behoorlijk dicht in de buurt van de ramingen door de Vlaamse overheid.

In tabel 3 verscherpen we het beeld door de winst in beschikbaar inkomen uit te
drukken voor verschillende groepen. Bovendien geven we nu de verandering weer
van het beschikbare maandelijkse gezinsinkomen per capita. Het beeld doorheen de
kwintielen blijft regressief in die zin dat de nominale winst – ook al is ze natuurlijk
heel klein – blijft toenemen doorheen de vijf kwintielen. In procentuele termen
neemt ze enkel lichtjes af voor het vijfde kwintiel. De onderverdeling naar sociaal-
economische positie en naar leeftijdklasse bevat geen verrassingen. Aangezien de
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Geëquivaliseerd beschikbaar gezinsinkomen

Verandering in het niet-geëquivaliseerd

beschikbaar gezinsinkomen per maand

t.g.v. de JK 2009

kwintiel niveau vóór de JK in EUR in %

1 921 7,1 0,77

2 1.280 21,5 1,68

3 1.560 34,4 2,20

4 1.839 39,1 2,12

5 2.562 43,8 1,71

totale bevolking 1.632 29,1 1,70

Bron: eigen berekeningen met MEFISTO op EU-SILC 2006. De gebruikte equivalentieschaal voor de

constructie van de kwintielverdeling is de aangepaste OESO-schaal (gewicht 1 voor het gezinshoofd,

gewicht 0,5 voor elk ander gezinslid boven 14 jaar en gewicht 0,3 voor elk kind jonger dan 14 jaar).
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jobkorting enkel toegekend wordt aan werkenden, is de winst in beschikbaar inko-
men het kleinst voor gezinnen met gepensioneerden en/of werklozen. De leeftijds-
klasse tussen de 25 en de 35 geniet het meest van de Jobkorting.

TABEL 3: VERANDERING VAN HET MAANDELIJKSE NETTO BESCHIKBARE GEZINSINKOMEN PER
CAPITA T.G.V. DE JOBKORTING 2009

Ten slotte illustreren we de mogelijkheden van het microsimulatiemodel door een
direct antwoord te geven op een vaak gestelde vraag van beleids- en opiniemakers
wanneer een beleidswijziging wordt doorgevoerd: “wie wint? wie verliest?”. Wan-
neer men niet beschikt over een MSM dat de effecten uitrekent op een representa-
tieve steekproef van de bevolking, wordt die vraag niet zelden beantwoord door het
effect uit te rekenen voor een typegezin. Maar de kenmerken van het typegezin kun-
nen zo atypisch gekozen worden dat men conclusies bekomt die niet representatief
zijn voor de volledige populatie. Daarom pleiten we ervoor een beeld van winnaars
en verliezers te schetsen van een genomen maatregel, zoals voorgesteld in tabel 4.
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TABEL 4: KENMERKEN VAN WINNAARS EN VERLIEZERS VAN DE JOBKORTING 2009

In tabel 4 hebben we de bevolking opnieuw opgesplitst in vijf kwintielen, maar nu
niet meer op basis van het beschikbaar inkomen, maar wel op basis van de winst die
het gezin incasseert door de maatregel. We definiëren winst hier als de verandering
in het equivalente beschikbare gezinsinkomen. Het eerste kwintiel van tabel 4 bevat
dus de 20% kleinste winnaars van de maatregel (er zijn immers geen echte verliezers).
Het vijfde kwintiel bevat de 20% grootste winnaars. De rijen van tabel 4 beschrijven
dan de kenmerken van deze verdeling van winnaars en (relatieve) verliezers.

De resultaten uit tabel 2 en tabel 3 worden hier op een gebalde manier bevestigd.
Het eerste kwintiel van de winstverdeling van de maatregel bestaat uit armere gezin-
nen, en de gepensioneerden en werklozen zijn er oververtegenwoordigd. De relatie-
ve verliezers (of diegenen die minst winnen), zijn deze met het laagste uurloon.

De averechts herverdelende effecten van de Jobkorting – toch op het niveau van de
volledige bevolking – komen niet als een verrassing. De maatregel is ook niet
bedoeld als een herverdelende maatregel, maar wel als een maatregel die werk aan-
trekkelijker moet maken. In het volgende deel bekijken we of de maatregel aan dat
objectief kan beantwoorden.
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4. HET ARBEIDSAANBODMODEL

Het standaard economische model om het gedrag van individuen op de arbeid-
smarkt te modelleren, steunt op twee basisingrediënten: de (subjectieve) voorkeu-
ren van het individu, en de (objectieve) budgetbeperking. De voorkeuren in een
gedragsmodel dat het arbeidsaanbod beschrijft, worden beschreven in termen van
de voorkeur van het individu tussen inkomen enerzijds (gerealiseerd op de arbeids-
markt) en vrije tijd anderzijds. Deze voorkeuren zijn verschillend van individu tot
individu. De budgetbeperking geeft de randvoorwaarden weer waaronder indivi-
duen hun keuze maken. Een individu dat slechts weinig verdient op de arbeidmarkt
ziet zijn arbeidsinkomen trager stijgen bij extra uren werk dan een individu dat een
veel hoger loon krijgt. Het is ook in de budgetbeperking dat het belasting- en trans-
fersysteem verschijnt. Bij hoge marginale aanslagvoeten brengt extra werken min-
der op dan wanneer de marginale aanslagvoeten lager zijn.

Om de gedragswijziging van individuen t.g.v. de invoering (of afschaffing) van de
Jobkorting in te schatten, hebben we dus informatie nodig betreffende deze twee
elementen: voorkeuren en budgetbeperking. We bespreken die achtereenvolgens in
de volgende twee subparagrafen en stellen daarna het daarop gebaseerde gedrags-
model voor.

4.1. EFFECT VAN DE JOBKORTING OP DE BUDGETBEPERKING
Voor wat de budgetbeperking betreft, bewijst een MSM zoals MEFISTO een uitste-
kende dienst. We kunnen het rekenmodel immers niet alleen gebruiken om uit te
rekenen hoe de Jobkorting het gezinsinkomen beïnvloedt in de huidige situatie. We
kunnen ook ‘counterfactuals’ berekenen, zoals: wat zou het gezinsinkomen zijn
indien het individu dat nu voltijds werkt, niet meer zou werken, of halftijds? Of: wat
zou het gezinsinkomen zijn indien iemand die nu werkloos is, aan de slag zou gaan
in een halftijdse of voltijdse job? Wanneer we het gezinsinkomen uitrekenen voor
alle mogelijke combinaties van uren werk (en dus ook inactiviteit) produceren we
op die manier de budgetbeperking van het desbetreffende individu (of gezin).

Het spreekt vanzelf dat deze budgetbeperking individuspecifiek is. Het verloop van
het beschikbare inkomen ziet er anders uit naargelang men kinderen heeft, een
hoog of laag loon, alleenstaand is of een partner heeft, al dan niet recht heeft op een
werkloosheidsvergoeding, enz. (6) MEFISTO berekent daarom deze budgetbeper-
king voor élk individu dat potentieel actief is op de arbeidsmarkt. Figuur 2 geeft een

(6) Zeker het simuleren van het gezinsinkomen bij niet-werk ligt niet altijd voor de hand. Indien er
bijvoorbeeld niet voldoende informatie is over de voorbije periodes, kan het zijn dat men de
werkloosheidsvergoeding waarop men recht heeft niet precies kan simuleren. Ook de vraag of
iemand die niet meer werkt, recht heeft op het leefloon, dan wel op een werkloosheidsvergoeding is
soms niet te beantwoorden op basis van niet-administratieve gegevens zoals EU-SILC. In MEFISTO
veronderstellen we dat het inkomen bij inactiviteit bestaat uit leefloon (met toetsing van de voor-
waarden om in aanmerking te komen natuurlijk). Voor een gedetailleerde analyse van budgetbeper-
kingen op basis van administratieve data uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescher-
ming, zie Decoster, De Swerdt en Van Camp (2010a).
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voorbeeld van een dergelijke budgetbeperking, en het effect van de Jobkorting
erop, voor een alleenstaande vrouw zonder kinderen die voltijds werkt aan een uur-
loon van 20,20 EUR.

FIGUUR 2: EFFECT VAN EEN JOBKORTING OP DE BUDGETBEPERKING

Bemerk in figuur 2 dat de budgetbeperking zonder Jobkorting (de zwarte lijn) knik-
ken vertoont. Bij weinig uren werk neemt het beschikbare inkomen niet toe als men
meer werkt. Dat horizontale stuk van de budgetbeperking wijst op een marginale
aanslagvoet van 100%. Die kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het verminderen van
het leefloon naarmate men meer arbeidsinkomen verwerft. Op een bepaald moment
doet er zich zelfs een daling van het beschikbare inkomen voor (7). Het zijn net
deze knikken en discontinuïteiten in de budgetbeperking die de rationale vormen
om met het specifieke gedragsmodel te werken dat we voorstellen in de volgende
paragraaf, namelijk een zogenaamd discreet keuzemodel.

(7) Aangezien de daling van het inkomen zich hier voordoet bij een heel specifiek aantal uren (zelf
bepaald door het uurloon van dit individu) spreken we hier liever niet van een werkloosheidsval. De
laatste term verwijst eerder naar een situatie waarbij het inkomen bij economische activiteit in een
normale job (bvb. half- of voltijds) niet voldoende veel hoger, of zelfs lager is, dan het inkomen bij
niet-activiteit zoals werkloosheid. In figuur 2 is dat bij 19 en 38 uur niet echt het geval.
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De stippellijn in figuur 2 stelt de budgetbeperking voor bij invoering van een Job-
korting. We hebben hier met opzet niet de Jobkorting van 2009 gebruikt omdat het
bedrag daarvan te klein is om op de figuur veel verschil te zien. We hebben een veel
genereuzere Jobkorting geïllustreerd die aan bod komt in paragraaf 5.2., maar die
wel de essentiële karakteristieken ervan bevat: een forfaitaire vermindering van de
personenbelasting, maar wel selectief (onder een bepaalde inkomensdrempel).
Deze Jobkorting schuift de budgetlijn evenwijdig naar boven: het beschikbare inko-
men neemt toe. De inloopzone wordt veroorzaakt door het feit dat het activiteitsin-
komen hoog genoeg moet zijn om voldoende belastingen te betalen om ten volle
van de vermindering te kunnen genieten.

De Jobkorting die we voorstellen in figuur 2 is veel genereuzer dan deze die in wer-
kelijkheid van toepassing was in 2009. Dat tonen we in figuur 3, waar de volle grijze
lijn de budgetbeperking weergeeft voor hetzelfde geval als in figuur 2 (nl. een
alleenstaande vrouw zonder kinderen die voltijds werkt aan een uurloon van 20
EUR). Deze Jobkorting van 2009, die zelf al veel genereuzer was dan die van 2008
en 2007, verschuift de budgetbeperking op een nauwelijks zichtbare manier. De
niet-selectiviteit ervan blijkt uit de afwezigheid van de knik, die er wel is bij de zwar-
te stippellijn. De grijze punt-streepjeslijn stelt een genereuze Jobkorting voor die we
zullen simuleren in paragraaf 5.2., en die eveneens niet-selectief is.

FIGUUR 3: EFFECT VAN DE DRIE GESIMULEERDE JOBKORTINGEN OP DE BUDGETBEPERKING
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In de appendix stellen we de Jobkortingen 2009 en 2010 ook voor zoals die gesimuleerd
werden met een MSM dat loopt op administratieve data (het model MIMOSIS). Ook daar
blijkt hoe beperkt het effect van de Jobkorting is op het beschikbare inkomen.

4.2. INDIVIDUELE VOORKEUREN
In economie worden de subjectieve voorkeuren van de individuen weergegeven
door een voorkeurordening, meestal ‘nutsfunctie’ genoemd. Ze worden uitgedrukt
aan de hand van de ‘afruil’ die men maakt tussen inkomen en vrije tijd: hoeveel
arbeidsinkomen wil ik opgeven om over meer vrije tijd te beschikken? Wat natuur-
lijk hetzelfde is als de vraag beantwoorden: hoeveel moet ik netto overhouden om
iets meer te willen werken. We gaan ervan uit dat deze voorkeuren per individu ver-
schillend zijn. Het is bijvoorbeeld niet verrassend vast te stellen dat ouders met klei-
ne kinderen, een andere afruil hebben tussen vrije tijd en inkomen, dan alleenstaan-
den zonder kinderen.

In deze paper kunnen we niet diep ingaan op de methode waarmee we individuele
voorkeuren hebben afgeleid. We beperken ons tot de samenvatting dat we in de
onderliggende EU-SILC-dataset keuzes observeren die individuen gemaakt hebben,
gegeven de budgetbeperking waarmee ze geconfronteerd werden (en die we kon-
den reconstrueren dankzij het microsimulatiemodel). We observeren m.a.w. welk
punt mensen kiezen op de budgetbeperking. Onder de veronderstelling dat mensen
dát punt gekozen hebben op de budgetbeperking dat zij zélf verkozen uit de be-
schikbare mogelijkheden (of in economenjargon: dat voor hen het hoogste nut ople-
verde) kunnen we die voorkeuren reconstrueren uit de gemaakte keuzes en de
veronderstelde budgetbeperkingen. Zodra we de voorkeuren kennen, kunnen we
dan ook voorspellen hoe mensen hun arbeidsaanbod aanpassen als de budgetbeper-
king verandert. Dat noemen we de arbeidsaanbodfunctie.

De laatste vijftien jaar werd deze reconstructie van individuele voorkeuren vanuit
gemaakte keuzes sterk vernieuwd door af te stappen van de veronderstelling dat de
arbeidsaanbodfunctie continue is. Die continuiteitsveronderstelling legde immers
nogal wat beperkingen op aan de wiskundige toepassing van nutsmaximering op
vlak van de mogelijke budgetbeperkingen (8). Realistische budgetbeperkingen vol-
deden meestal niet aan die voorwaarden, zodat het realiteitsgehalte van de gesimu-
leerde budgetbeperkingen sterk teruggeschroefd moest worden. Daar kwam veran-
dering in door de arbeidsaanbodbeslissing te beperken tot een beperkt aantal discre-
te punten: bvb. het individu maakt énkel de keuze tussen ‘niet-werken’, halftijds
werken’ of ‘voltijds werken’. In dat geval spreekt men van een ‘discreet keuzemo-

(8) Technisch gesproken: de budgetverzameling moest convex zijn. Zoals we zagen in bovenstaande
figuren, voldoen realistische budgetperkingen meestal niet aan die voorwaarden.
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del’ voor arbeidsaanbod. Het gebruik van deze discrete keuzemodellen voor arbeids-
aanbod is vooral populair geworden door het werk van Van Soest (1995), die zich
daarvoor baseerde op de discrete keuzemodellen van McFadden (1974).

Ook het arbeidsaanbodmodel dat in deze paper gebruikt wordt, is zo een discreet keu-
zemodel. We veronderstellen dat het individu de keuze heeft uit slechts 5 discrete uur-
niveau’s: niet werken, beperkt halftijds werken, halftijds werken, voltijds werken en
overwerk (9). Het microsimulatiemodel simuleert voor elk individu en voor elk van
deze 5 discrete uurpunten het netto beschikbare inkomen (het punt op de budgetbe-
perking) en berekent het nut in elke gekozen optie. Uit de feitelijk gekozen optie kun-
nen we op die manier de voorkeuren reconstrueren. Voor hoe dat precies gebeurt
voor dit specifieke arbeidsaanbodmodel verwijzen we naar Vanleenhove (2011) (10).
Het arbeidsaanbodmodel werd geschat op een subsample van de EU-SILC-dataset.
Het heeft weinig zin om de voorkeuren voor vrije tijd en inkomen te schatten voor
mensen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (zoals kinderen, studenten,
gepensioneerden). De subsample bestaat dus uit individuen die potentieel beschik-
baar zijn voor de arbeidsmarkt. De voornaamste voorwaarden om hieraan te vol-
doen is dat het individu de arbeidsleeftijd moet hebben (16-65 jaar), niet ziek is, en
geen student, zelfstandige, gehandicapte of gepensioneerde is (11). Na selectie hiel-
den we 1.454 koppels en 719 alleenstaande vrouwen over, waarvoor we de voor-
keuren afzonderlijk geschat hebben (12). Het model is een probabilistisch model
dat aan elke keuze een waarschijnlijkheid toekent voor elk individu.

(9) Om bij de schatting van het model de geobserveerde keuzes van de individuen te classificeren
gebruikten we volgende intervallen: 0-5 uur (niet werken), 5-20 uur (beperkt halftijds werken), 20-30
uur (halftijds werken), 30-45 uur (voltijds werken ) en meer dan 45 uur (overwerk).
(10) Voor eerdere schattingen van dergelijke discreet keuzemodel voor arbeidsaanbod op Belgische
data zie Decoster, De Swerdt en Van Camp (2010b) en Decoster, De Swerdt en Orsini (2010).
(11) Ook gezinnen die werkende kinderen hebben die nog thuis wonen, en gezinnen waarvan de
ene partner wel voldoet aan de voorwaarden maar de andere niet, worden uit de sample verwijderd.
Voor meer informatie, zie Vanleenhove (2011).
(12) Voor alleenstaande mannen konden de voorkeuren niet geschat worden.
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TABEL 5: GEOBSERVEERDE EN GESCHATTE VERDELING VAN DE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR (IN %
VAN DE SAMPLE)

Tabel 5 geeft een overzicht van het geobserveerde en econometrisch geschatte
arbeidsaanbod voor de vijf verschillende mogelijkheden. We vatten het samen door
voor elke keuze de gemiddelde kans te berekenen over de hele subsample. Dat
komt overeen met het verwachte percentage individuen die deze keuze maakt. Aan-
gezien het model – voorlopig – geen rekening houdt met het feit dat sommige
gezinnen meer toegang hebben tot bepaalde jobopportuniteiten dan andere, is de fit
met het geobserveerde arbeidsaanbod niet perfect (13). Zo is het niet ondenkbaar
dat hoger opgeleiden een grotere keuze aan jobs hebben dan lager opgeleiden.
Meer algemeen gesteld laat het de vraagzijde van de arbeidsmarkt volledig buiten
beschouwing.

4.3. ARBEIDSAANBODELASTICITEITEN
Eens de voorkeuren gereconstrueerd zijn, kunnen we – voor gegeven voorkeuren –
nagaan hoe het individu zijn gedrag zou veranderen als de budgetbeperking wijzigt.
Dat gebeurt door voor elk individu de verandering te berekenen in de probabiliteit
dat een bepaalde keuze gemaakt wordt uit de vijf mogelijkheden. In het volgende
deel doen we dat voor de concrete wijziging ten gevolge van de Jobkorting. Maar
eerst vatten we het geschatte model samen door een gestileerde wijziging te bekij-
ken, m.n. een toename van het brutoloon van 10%. Door voor elk individu de veran-
dering in het arbeidsaanbod te berekenen ten gevolge van deze wijziging, en die te
aggregeren, bekomen we de totale verandering in het arbeidsaanbod. Als we de pro-
centuele wijziging van dat totale arbeidsaanbod uitdrukken t.o.v. de procentuele
wijziging van het loon, hebben we de elasticiteit van het arbeidsaanbod afgeleid.

(13) Het model houdt echter wel rekening met vaste kosten van werk zoals pendelkosten en kinder-
opvangkosten. Hierdoor verbetert de fit met het geobserveerde arbeidsaanbod. Voor meer informatie
over de implementatie van deze kosten, zie Vanleenhove (2011).
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Daarbij maakt men in de literatuur een onderscheid tussen twee effecten. Enerzijds
zijn er bij een loonsverhoging mensen die vanuit inactiviteit eventueel de inactiviteit
verlaten en actief worden op de arbeidsmarkt. Dat noemt men het effect aan de
‘extensieve marge’ of ook wel de ‘participatie-elasticiteit’. Maar bovendien kunnen
mensen die al aan het werk zijn, ook hun arbeidsaanbod aanpassen. Een hoger loon
betekent immers niet alleen dat vrije tijd duurder wordt (en men er dus wellicht
minder van zal willen, want de prijs van niet te werken wordt hoger), maar ook dat
men voor gegeven arbeidsaanbod meer verdient. Als vrije tijd een ‘normaal’ goed is
(in de economische betekenis van het woord: een inkomenselasticiteit die groter is
dan één), dan zal men meer vrije tijd willen naarmate men rijker wordt. Dit inko-
menseffect van een loonstijging kan er dus toe leiden dat mensen die al aan het
werk zijn hun arbeidsaanbod gaan verminderen. Dat wordt het effect aan de ‘inten-
sieve marge’ genoemd.

In tabel 6 vatten we de participatie-elasticiteit en de urenelasticiteit samen voor
mannen en vrouwen in een koppel en voor alleenstaande vrouwen. Voor de uren-
elasticiteit voegen we het effect aan de extensieve en aan de intensieve marge
samen. We berekenen dus de totale verandering in het (verwachte) aantal gewerkte
uren van zowel hen die toetreden tot de arbeidsmarkt (of de arbeidsmarkt verlaten)
als van hen die blijven werken, maar hun aantal uren veranderen. We geven zowel
de elasticiteiten geschat op EU-SILC, waarbij de budgetbeperkingen gegenereerd
werden met het MSM MEFISTO, als vergelijkbare schattingen met het MSM MIMO-
SIS (zie appendix).

TABEL 6: ARBEIDSAANBODELASTICITEITEN OP BASIS VAN MEFISTO EN MIMOSIS

De arbeidsaanbodelasticiteiten geschat op EU-SILC zijn eerder laag en liggen daar-
mee in de lijn van deze die we vinden in de literatuur. Ze zijn het hoogst voor vrou-
wen in koppels en het laagst voor mannen in koppels. Als we dus al een participa-
tie-effect mogen verwachten, zal het bij de vrouwelijke werknemers zijn.

Statistische inferentie en betrouwbaarheidsintervallen voor deze schattingen van de
elasticiteiten moeten nog uitwijzen in welke mate de effecten statistisch significant
zijn. De elasticiteiten geschat op basis van de administratieve gegevens en met het
model Mimosis zijn in elk geval hoger dan de elasticiteiten op basis van EU-SILC en
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MEFISTO (14). Maar er zijn nu eenmaal weinig vergelijkingspunten in de literatuur
voor wat betreft gebruik van administratieve data voor het schatten van een arbeids-
aanbodmodel. Verder onderzoek moet uitwijzen in welke mate dit gebruik van
administratieve data een betrouwbaarder beeld geeft van de arbeidsaanbodreacties
dan surveygegevens.

5. GEDRAGSREACTIES JOBKORTING

5.1. DE JOBKORTING 2009
We passen ons arbeidsaanbodmodel toe voor de situatie zonder Jobkorting en voor
een situatie met Jobkorting. Meer concreet genereert MEFISTO de budgetbeperking
voor die twee situaties. De geschatte voorkeuren laten dan toe de waarschijnlijkhe-
den te berekenen dat mensen kiezen voor elk van de vijf keuzemogelijkheden van
arbeidsaanbod, één keer zonder en één keer met Jobkorting. De resultaten staan in
tabel 7 aan de hand van een transitiematrix tussen de verschillende keuzemogelijk-
heden (15). 

De Jobkorting slaagt er inderdaad in inactieven te activeren, weliswaar in zeer
beperkte mate. Van alle inactieve vrouwen in koppel blijft 99,21% inactief na de
invoering van de Jobkorting. Dit betekent dat 0,79% in de arbeidsmarkt stapt, waar-
van 0,23% halftijds, 0,41% voltijds en 0,15% overtijd begint te werken. De Jobkor-
ting creëert dus wel degelijk incentieven om in de arbeidsmarkt te stappen.

Maar zoals kon verwacht worden uit de hierboven besproken elasticiteiten, creëert
de Jobkorting ook negatieve effecten aan de intensieve marge. De introductie van
de Jobkorting zet sommige mannen in koppel en alleenstaande vrouwen die voltijds
en meer dan voltijds werken, aan hun arbeidsaanbod te verminderen. Zo zal 0,27%
van alle alleenstaande vrouwen die voor de invoering van de Jobkorting meer dan
voltijds werkten, hun arbeidsaanbod reduceren naar halftijds.

(14) Het arbeidsaanbodmodel van MIMOSIS hanteert een verschillende discretisering voor het aantal
gewerkte uren. In het MEFISTO-model veronderstellen we dat er 5 discrete uurpunten zijn (0, 15, 25,
40 en 50 uur), terwijl een individu in het model van MIMOSIS kan kiezen uit 12 discrete uurpunten
van 0 tot 55 uur met een interval van 5 uur. Voor meer uitleg, zie Decoster, De Swerdt en Van Camp
(2010b).
(15) Vooraf kalibreren we het model om tot een baseline te produceren die perfect overeen komt
met het geobserveerde arbeidsaanbod. Voor meer informatie omtrent deze kalibratietechniek en de
gevolgen hiervan, zie Vanleenhove (2011).
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TABEL 7: VERANDERING IN KANSEN VOOR DE VIJF SITUATIES VAN ARBEIDSAANBOD T.G.V. DE
JOBKORTING 2009

Om de verandering in de percentages uit tabel 7 om te zetten in tewerkstellings-
effecten geven we in tabel 8 het jaarlijkse verwachte arbeidsaanbod met en zonder
Jobkorting. We drukken het uit in Full Time Equivalents (FTE) door het jaarlijkse
aantal gewerkte uren te delen door 2000.

Het resultaat in de rechterkolom is ontnuchterend. Wat betreft de arbeidsaanbodzij-
de in isolatie bekeken, heeft de Jobkorting slechts 1.673 FTE-mensen aangezet om
meer te werken. Dit nettoresultaat is het gevolg van een toename in de werkbereid-
heid bij vrouwen in koppels en alleenstaande vrouwen, maar een afname van het
arbeidsaanbod bij mannen in koppels. Het onderste deel van tabel 8 toont trouwens
dat die afname zich vooral voordoet aan de intensieve marge bij mannen die voltijds
en meer dan voltijds werken, en in beperkte mate bij alleenstaande vrouwen.

Ietwat nader beschouwd is dit resultaat niet zo verrassend. De Jobkorting is te klein
om echt activerend te zijn, maar lokt wel een inkomenseffect uit dat leidt tot een
afname van de werkbereidheid bij voltijds en meer dan voltijds werken. Het gevolg
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is dat er van terugverdieneffecten amper sprake is. De kostprijs zonder gedragsreacties
is gelijk aan 352 miljoen EUR en de kost daalt slechts naar 342 miljoen EUR wanneer
we rekening houden met de wijzigingen in het arbeidsaanbod (16). Het terugverdie-
neffect bedraagt derhalve slechts 2,81% van de kostprijs zonder gedragsreacties en
resulteert uiteindelijk in een kostprijs per nieuw gecreëerde FTE van 204.561 EUR.

TABEL 8: TOTAAL VERWACHTE JAARLIJKSE ARBEIDSAANBODEFFECTEN VAN JOBKORTING 2009

5.2. VARIATIES OP DE JOBKORTING VAN 2009
Zoals hierboven gesuggereerd kan een van de redenen voor het beperkte effect in
de vorige paragraaf liggen in de te beperkte omvang van de Jobkorting. In deze sec-
tie bespreken we daarom een variatie op de Jobkorting die veel genereuzer is. In
plaats van de 300 of 250 EUR per jaar geven we nu een belastingvermindering van
1.747 EUR aan iedereen die werkt en minstens 5.500 EUR jaarlijks activiteitsinko-
men heeft. Deze belastingvermindering is gelijk aan 10% van het gemiddelde jaarin-
komen van de werkenden in de gebruikte subsample. Het spreekt vanzelf dat dit
substantieel hoger bedrag sterkere incentieven creëert voor de inactieven om toe te
treden tot de arbeidsmarkt of voor de reeds werkenden die minder dan 5.500 EUR
verdienen per jaar, om hun arbeidsaanbod te verhogen.

Als tweede variant simuleerden we deze genereuze Jobkorting ook als een selectieve
maatregel, door deze genereuze Jobkorting van 1.747 EUR per jaar enkel te richten
op werkenden met een inkomen beneden 22.000 EUR per jaar. We stellen de
resultaten van deze simulaties voor op dezelfde manier als hierboven: eerst door de
transitiematrices weer te geven en daarna aan de hand van de tewerkstellings-
effecten in FTE’s.

(16) De selectie van de subsample waarop we het arbeidsaanbodmodel schatten en waarmee we
simuleren, zorgt er natuurlijk voor dat deze kost van de Jobkorting vóór we rekening houden met
eventuele gedragsreacties, veel lager ligt dan de kost die we bij de impactanalyse in deel 3 hebben
vermeld.
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Tabel 9 geeft de transities weer tussen de vijf verschillende keuzemogelijkheden
voor de genereuze Jobkorting. Het is duidelijk dat het fors optrekken van de Jobkor-
ting het activeringseffect danig zou versterken. Wanneer we opnieuw eerst naar
vrouwen in koppels kijken, zien we dat er duidelijk meer vrouwen toe treden tot de
arbeidsmarkt dan bij de invoering van de Jobkorting uit 2009. Wanneer men een
genereuze, niet-selectieve, Jobkorting toekent, blijft 94,81% van alle inactieve vrou-
wen in koppel inactief, en participeert er dus 5,19%  in de arbeidsmarkt. Deze resul-
taten zijn duidelijk verschillend dan in de situatie met de Jobkorting van 2009, waar
slechts 0,79% van de inactieve vrouwen in koppels geactiveerd werden. Hetzelfde
geldt voor mannen in koppels en voor alleenstaande vrouwen.

In tabel 11 geven we het tewerkstellingseffect van deze veranderingen weer. Boven-
aan herhalen we ter vergelijking de tewerkstellingseffecten van de Jobkorting 2009.
Deze genereuze, niet-selectieve, Jobkorting leidt tot een nettotoename van het
arbeidsaanbod met 14.321 FTE’s. Maar ook in dit geval is er nog steeds een negatief
neveneffect op de werkbereidheid bij mannen in koppels die voltijds en overtijd
werken. Die verminderen hun arbeidsaanbod aan de intensieve marge. De totale
verandering bij mannen in koppels is echter wel positief als gevolg van de sterkere
positieve extensieve effecten. De keerzijde van deze jobcreatie door de genereuze
Jobkorting is natuurlijk de veel hogere kostprijs ervan. Netto kost deze maatregel nu
1.959 miljoen EUR of 136.911 EUR per gecreëerde job. Dat is trouwens 235 miljoen
EUR minder dan wanneer we de kostprijs berekenen zonder gedragseffecten (2.194
miljoen EUR). Er is dus wel degelijk een groter terugverdieneffect van deze (dure)
maatregel, maar het is wel veel kleiner dan algemeen wordt aangenomen (10,7%
van de initiële kostprijs).

Tabel 10 en tabel 11 bevatten ook de resultaten voor de tweede variant: de genereuze,
maar selectieve Jobkorting. De selectiviteit reduceert de jobcreatie tot 5.093 FTE’s
en introduceert bovendien opnieuw een meer uitgesproken effect aan de intensieve
marge voor de drie groepen. Op zijn minst een deel van de voltijds weekenden die
in aanmerking kunnen komen voor de genereuze Jobkorting door minder te werken
(en dus minder te verdienen), lijken minder te gaan werken. Tezelfdertijd blijft het
activeringspotentieel van de maatregel beperkt en de kostprijs hoog (1.073 miljoen
EUR of 210.769 EUR per job). Kortom: de Jobkorting genereus maken, maar selec-
tief lijkt geen oplossing voor de eerder vastgestelde ineffectiviteit van de Jobkorting.

594

DECOSTER-NED.qxp  22-11-2012  11:59  Page 594



TABEL 9: VERANDERING IN KANSEN VOOR DE VIJF SITUATIES VAN ARBEIDSAANBOD T.G.V. EEN
GENEREUZE, NIET-SELECTIEVE, JOBKORTING
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TABEL 10: VERANDERING IN KANSEN VOOR DE VIJF SITUATIES VAN ARBEIDSAANBOD T.G.V. EEN
GENEREUZE, SELECTIEVE JOBKORTING
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TABEL 11: TOTAAL VERWACHTE JAARLIJKSE ARBEIDSAANBODEFFECTEN VAN VERSCHILLENDE
SOORTEN JOBKORTING

6. BESLUIT

De afschaffing van de nog resterende Jobkorting door de Vlaamse regering in
december 2010 lokte kritiek uit. Die kwam er vooral op neer dat deze belastingver-
hoging werken opnieuw minder aantrekkelijk zou maken.

In deze paper hebben we aangetoond dat dit argument, ook al is het kwalitatief juist,
alvast in deze setting niet echt empirisch onderbouwd kan worden. De bestaande
Jobkorting was te klein om als een goede activeringsmaatregel te kunnen omschre-
ven worden. Dat betekent dat we niet hoeven te verwachten dat het arbeidsaanbod
substantieel zou toenemen door deze maatregel. Onze analyse toonde aan dat de
verwachte toename van het arbeidsaanbod slechts 1.673 FTE’s. bedraagt. De intro-
ductie van deze Jobkorting leidde in sommige gevallen zelfs tot het omgekeerde
effect: de inkomensstijging leidt ertoe dat mensen minder gaan werken. Dit was
vooral het geval bij mannen in koppel en alleenstaande vrouwen die voltijds of meer
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dan voltijds werkten voor de invoering van de Jobkorting. Het gevolg daarvan is dat
met de bestaande Jobkorting amper sprake is van terugverdieneffecten.

We hebben ons gedragsmodel ook gebruikt om na te gaan of een veel ruimere Job-
korting misschien meer zou kunnen activeren. Het antwoord daarop is positief, maar
de budgettaire kost wordt in dat geval zeer hoog. Er zijn zeker effectievere maatrege-
len te bedenken om mensen ertoe aan te zetten om de arbeidsmarkt te betreden.

Deze ex ante evaluatie van de Vlaamse Jobkorting gebeurde met het microsimulatie-
model MEFISTO en is daarmee een goed voorbeeld van de mogelijkheden van dit
microsimulatiemodel. Het model is nog in ontwikkeling en deze analyse moet
derhalve met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het gedragsmodel dat geënt
werd op de EU-SILC-data is zeker voor verbetering en perfectionering vatbaar. Eén
van de eerste uitbreidingen die op stapel staan, is de integratie van verschillende
opportuniteiten in de arbeidsmarkt en het beter modelleren van vaste kosten zoals
kinderopvang. Bovendien blijft ons gedragsmodel een partieel model dat zich
beperkt tot de modellering van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. In het
FLEMOSI-project streven we er daarom naar om het microsimulatiemodel ook te lin-
ken met een algemeen evenwichtsmodel dat de effecten van veranderingen van
belangrijke variabelen mee in rekening brengt. Al vermoeden we dat, om dezelfde
redenen die we al aanhaalden in deze partiële analyse, voor wat dit voorbeeld van
de Jobkorting betreft, het algemene evenwichtskader niet tot drastisch verschillende
conclusies zou leiden.

____________
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APPENDIX

In figuur 4 stellen we het effect van de jobkortingen 2009 en 2010 voor op de bud-
getbeperking gesimuleerd met behulp van het microsimulatiemodel MIMOSIS. Dat
is een microsimulatiemodel voor sociale zekerheid en personenbelasting in België,
ontwikkeld in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid (17). 

Het model is gebaseerd op administratieve gegevens en omvat meer dan 300.000
individuen in ongeveer 100.000 gezinnen. Het administratieve karakter van de gege-
vens laat toe de regelgeving veel gedetailleerder te implementeren. De onderliggen-
de gegevens hebben betrekking op 2001, en de wetgeving in MIMOSIS werd gepro-
grammeerd voor de jaren 2001 tot 2010. Voor jaren na 2001 worden de gegevens
uit de dataset aangepast op basis van de evolutie in de consumptieprijsindex.

FIGUUR 4: EFFECT VAN DE JOBKORTINGEN 2009 EN 2010 OP DE BUDGETBEPERKING IN HET
MSMS MIMOSIS
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(17) Voor meer informatie over MIMOSIS: zie Decoster et al. (2007) en

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuwspublicaties/publicaties/mimosis/mimosis.htm
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1. INLEIDING

Vrijwel alle industrielanden en verschillende ontwikkelingslanden hebben een
brede waaier van welzijnsprogramma’s ingevoerd. De karakteristieken en evolutie
van deze programma’s verschillen van land tot land, maar alle systemen hebben min
of meer dezelfde drie basistransfermechanismen, zij het met een verschillende klem-
toon (Esping-Andersen, 1990). Een eerste type van sociale uitgaven en transfers
houdt geen rekening met vroegere bijdragen of huidige inkomsten en spruit voort
uit het principe van universele burgerrechten. De overheidsuitgaven voor onderwijs
en gezondheidszorg kunnen onder deze hoofding worden geklasseerd. Een tweede
transfermechanisme linkt uitkeringen aan vroegere inkomsten of bijdragen; werk-
loosheidsvergoedingen en pensioenen dienen als voorbeeld. De basisidee bestaat
erin individuen te verzekeren tegen risico’s en hen in staat te stellen om de levens-
standaard waaraan ze gewend zijn, (gedeeltelijk) te behouden. Deze eerste twee
types van transferprogramma’s zijn universeel. Ze zijn uitermate belangrijk voor de
strijd tegen armoede, omdat ze heel wat mensen uit de armoede houden, ook al zijn
ze niet specifiek op de armen gericht. Sommige individuen met een laag inkomen
en een minder bevoorrechte sociale achtergrond worden door deze universele pro-
gramma’s echter onvoldoende beschermd. Daarom voeren verzorgingsstaten een
derde transfermechanisme in, een zogenaamd vangnet. Middelengetoetste (1) inko-
mensgarantie is het meest typische voorbeeld hiervan.

Sociale bijstand vormt een belangrijk onderdeel van elk microsimulatiemodel dat
inkomensarmoede, herverdeling en inkomensongelijkheid wil meten en analyseren.
In deze bijdrage willen we ons concentreren op de derde categorie van sociale bij-
stand en meer in het bijzonder op het leefloon, het Belgische gewaarborgde
inkomensstelsel voor individuen tussen de 18 en de 65 jaar oud.

(1) ‘Middelengetoetst’ betekent dat, om in aanmerking te komen voor een uitkering, de financiële
middelen van het individu of het gezin, berekend volgens een administratieve formule, onder een
bepaalde drempel moeten liggen. Deze drempel is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. 603
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Het Belgische beleid voor armoedebestrijding is een gedeelde bevoegdheid tussen
de federale, regionale en lokale overheden. De Vlaamse regering bijvoorbeeld is ver-
antwoordelijk voor de huursubsidies, de voorziening van sociale woningen, beurzen
voor studenten, enz. terwijl de federale regering verantwoordelijk is voor inkomens-
ondersteuning. Het Belgische stelsel van gewaarborgd inkomen valt onder deze laat-
ste categorie. Elk regionaal microsimulatiemodel dat als doel heeft de armoede op
regionale schaal te begrijpen en in kaart te brengen, moet ook de belangrijke federa-
le armoedebeleidsinitiatieven in rekening brengen. Hoewel het regionale niveau de
onderliggende beleidsregels misschien niet kan sturen, kan het wel een eigen
armoedebeleid ontwikkelen waarbij van de bestaande programma’s voor in-
komensondersteuning wordt uitgegaan. Bijgevolg moet elk betrouwbaar toekomstig
Vlaams microsimulatiemodel het leefloonstelsel als beleidsparameter opnemen.

MEFISTO is een recent ontwikkeld microsimulatiemodel voor Vlaanderen. Met de
huidige versie van MEFISTO kan het leefloon worden geëvalueerd en kan men
nagaan wat de gevolgen zijn voor de inkomensarmoede en de herverdeling in de
samenleving. Verder kunnen met MEFISTO wijzigingen in de toelatingsvoorwaar-
den, het uitkeringsniveau of een combinatie van beide worden gesimuleerd; daar-
door wordt het mogelijk om een brede waaier van mogelijke beleidswijzigingen te
analyseren (2). Als het leefloon in MEFISTO wordt ingevoerd, stellen we echter vast
dat er twee belangrijke problemen opduiken. Ten eerste beschikken de OCMW’s op
het vlak van de toekenningsprocedure in feite over een zekere discretionaire
bevoegdheid (3). Dit betekent dat de gehanteerde regels kunnen verschillen naarge-
lang het individu of de plaatselijke sociale dienst. Discretionaire beslissingen kunnen
in een microsimulatiemodel niet perfect worden weergegeven, hoewel sommige
effecten ervan door een gevoeligheidsanalyse misschien wel kunnen benaderd wor-
den. In deze bijdrage werken we twee mogelijke interpretaties van de wet
betreffende het leefloon uit. Ten tweede gaan de meeste microsimulatiemodellen
uit van volledige take-up. Dat betekent dat wordt verondersteld dat al wie voor een
sociale uitkering in aanmerking komt, deze ook ontvangt; en omgekeerd: wie niet in
aanmerking komt, ontvangt ze niet. Onderzoek in andere OESO-landen doet echter
vermoeden dat deze veronderstelling niet realistisch is en dat de non-take-up-rates
inzake sociale bijstand relatief hoog liggen.

Met dit artikel willen we een raming geven van de non-take-up-rates voor het leef-
loon in België op basis van de beschikbare enquêtegegevens voor het jaar 2005 (4).
Onze analyse geldt voor heel België en niet alleen voor het Vlaamse Gewest, omwil-
le van de volgende vier redenen: inkomensondersteuning is een federale bevoegd-

(2) Zoals hierboven werd aangehaald: deze beleidswijzigingen worden niet op regionaal niveau door-
gevoerd, aangezien inkomensondersteuning een federale bevoegdheid is. 
(3) OCMW’s kunnen al dan niet (gedeeltelijk) rekening houden met het inkomen van de ouders of
kinderen als ze moeten bepalen of iemands inkomen laag genoeg is om aanspraak te kunnen maken
op het leefloon (POD Maatschappelijke Integratie, 2002). Bovendien stelt Hermans (2005) vast dat
verschillende OCMW’s verschillende praktijken volgen op het vlak van de vereisten inzake ‘werk-
bereidheid’ waaraan moet worden voldaan om een leefloon te kunnen ontvangen.
(4) Voor zover we weten, bestaat er nog geen vergelijkbare analyse, gebaseerd op gedetailleerde
empirische gegevens over het Belgische systeem van gewaarborgd inkomen.604
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heid, we hebben slechts een kleine steekproef waardoor een verdere regionale
opsplitsing moeilijk wordt, in Brussel kunnen Vlaamse en Waalse individuen niet
van elkaar worden onderscheiden en – naar onze mening het belangrijkste argu-
ment – de resultaten voor heel België zijn intrinsiek interessant. In deel 2 vatten we
enkele empirische bevindingen samen en tonen we aan dat non-take-up in heel wat
landen een relevant sociaal fenomeen is. In deel 3 zetten we de belangrijkste ken-
merken van het leefloon op een rijtje en schetsen we onze berekeningsmethode.
Vervolgens bespreken we onze gegevens (deel 4) en onze resultaten (deel 5). In
deel 6 gaan we kort in op de voornaamste determinanten van non-take-upgedrag.
Deel 7 geeft de besluiten weer.

2. NON-TAKE-UP ALS UITDAGING VOOR MICROSIMULATIEMODELLEN

2.1. DEFINITIE VAN NON-TAKE-UP
Voor de meeste middelengetoetste uitkeringsprogramma’s, zoals het leefloon, moe-
ten individuen zelf initiatief nemen om een vergoeding aan te vragen en moeten ze
aan verschillende voorwaarden voldoen om deze uitkering te krijgen (zie deel 3).
Deze voorwaarden kunnen worden gezien als een barrière of filter tussen de (behoef-
tige) populatie en de instanties die over het bestaansminimum beslissen. Deze filter
ligt aan de basis van drie onderling verbonden ‘fouten’ (Kleven en Kopczuk, 2008):
� onvolledige take-up (type Ia-fout): individuen die in aanmerking komen, maar

geen aanvraag indienen;
� verwerpingsfouten (type Ib-fout): individuen die in aanmerking komen en een

sociale uitkering aanvragen, maar ten gevolge van fouten bij de screeningproce-
dure worden verworpen;

� toekenningsfouten (type II-fout): individuen die niet in aanmerking komen voor
een sociale uitkering maar deze wel ontvangen ten gevolge van fouten in de
screeningprocedure.

De combinatie van de eerste twee fouten (type Ia en type Ib) wordt omschreven als
de non-take-up-rate van sociale bijstand. Met andere woorden, dit is de ratio tussen
het aantal rechthebbende individuen die geen sociale uitkeringen ontvangen, en de
totale groep van rechthebbende individuen.

De drie fouten hangen samen. Stel dat het uitkeringsniveau stijgt. Enerzijds zetten
hogere uitkeringen rechthebbenden ertoe aan om gebruik te maken van hun rech-
ten, en daardoor daalt het aantal type Ia-fouten. Anderzijds zullen ook meer niet-
rechthebbenden geneigd zijn om een aanvraag in te dienen, en daardoor wordt het
risico op type II-fouten groter. Gedetailleerde screeningprocedures zijn een tweede
voorbeeld. Bijkomende toelatingsvoorwaarden moeten een beter onderscheid tus-
sen rechthebbenden en niet-rechthebbenden mogelijk maken en daardoor daalt het
aantal type Ib- en type II-fouten. Meer gedetailleerde voorwaarden houden echter
ook in dat meer tijd en inspanningen moeten gedaan worden om de aanvraag in te
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dienen; dat zal sommige rechthebbenden ervan doen afzien om een aanvraagproce-
dure te starten, en dus stijgt het aantal type Ia-fouten.

Deze onderlinge verbanden impliceren een wisselwerking tussen de verschillende
types van fouten. Wanneer men één probleem aanpakt, kan een ander probleem
verergeren en vice versa. Parameters voor sociale bijstand (denk aan het niveau van
de uitkering, de complexiteit van de procedures, de omvang van de sancties, enz.)
kunnen worden aangepast om zo een ‘wenselijk’ evenwicht tussen de verschillende
soorten fouten te bereiken (Kleven en Kopczuk, 2008). De definitie van wat een
‘wenselijk’ evenwicht is, houdt ethische keuzes in met betrekking tot het belang dat
aan de verschillende foutentypes wordt gehecht.

2.2. NON-TAKE-UP ALS BELANGRIJK MAATSCHAPPELIJK FENOMEEN
Voorgaand onderzoek heeft zich vooral gericht op het non-take-upprobleem (type I-
fouten). Een overzicht van empirische bevindingen in OESO-landen suggereert dat
gerichte programma’s van sociale bijstand er niet in slagen om hun hele doelgroep
te bereiken (Currie, 2004; Hernanz et al., 2004; Matsaganis et al., 2008). Heel wat
rechthebbende en arme individuen maken geen gebruik van sociale uitkeringen en
vallen door het vangnet. Tabel 1 vat enkele bevindingen samen. De meeste stelsels
van sociale bijstand worden geconfronteerd met non-take-up-rates van meer dan
40%. Zelfs studies op basis van administratieve gegevens, zoals Bargain et al. (2007),
bevestigen deze hoge cijfers. Doorgaans doen de Angelsaksische landen het enigszins
beter. Deze landen steunen meer op middelengetoetste sociale bijstand en
besteden meer aandacht aan de nevenwerkingen ervan. In het VK bijvoorbeeld
berekenen en rapporteren de bevoegde administraties zelf de non-take-up-rate, wat
in de meeste andere landen niet het geval is.

606
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TABEL 1: VOORGAAND ONDERZOEK OVER DE NON-TAKE-UP VAN SOCIALE BIJSTAND

De non-take-up-rates in de buurlanden kunnen voor België als vergelijkingspunt
dienen. We stellen vast dat de non-take-up-rates variëren tussen de 30% en de 50%
voor het VK en Frankrijk en stijgen tot 60% of meer voor Nederland en Duitsland.

2.3. DE UITDAGING VOOR BELEIDSEVALUATIE
Er zijn diverse redenen waarom beleidsmakers, en bij uitbreiding ook de ontwer-
pers van microsimulatiemodellen, zich zorgen moeten maken over non-take-upge-
drag en over verspilling van overheidsmiddelen aan individuen die geen recht heb-
ben op een uitkering (Fuchs, 2007; Kayser en Frick, 2001). Ten eerste kan non-take-
up een aanwijzing zijn voor de omvang van de schaduweconomie: enerzijds omdat
individuen die in de schaduweconomie actief zijn, daar niet willen voor uitkomen
en daarom hun rechten niet opeisen, en anderzijds omdat individuen die onvoldoen-
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Studie Land 
Naam van het 

programma 
Tijdspanne  

Geraamde non-

take-up-rate (fout 

van type I)  

Warlick (1982) 1974-1975 47% 

McGarry (1996) 1984 44% 

Davies (2001)

Supplementary Security 

Income
1993 46% 

Blank (1997) – op basis van

enquêtegegevens 

Midden jaren 

zeventig tot 

midden jaren

tachtig  

30-40% 

Blank (1997) – op basis van

administratieve gegevens

Midden jaren 

zeventig tot 

midden jaren

tachtig 

10-20% 

Moffitt (1983)

VS 
Aid to families with

dependent children

(AFDC) 

1976 55% 

Bramley et al. (2000) 1996 30-50% 

DWP (2003) –

administratieve gegevens
2000/2001 5-14% 

Duclos (1995)

Verenigd

Koninkrijk
Income support  

1985 36% 

Terracol (2002) Frankrijk
Revenu minimum 

d’insertion  
1994-1996 35-48% 

Neuman en Hertz (1998) 1991 52,3-58,7% 

Riphahn (2001) 1993 62,3% 

Kayser en Frick (2000) 1996 62,9% 

Wilde en Kubis (2005) 1999 43% 

Frick en Groh-Samberg

(2007)

Duitsland
Hilfe zum 

Lebensunterhalt

2002 67% 

Van Oorschot (1995) Nederland Bijzondere bijstand 1990 53-63% 

Bargain et al. (2007) –

administratieve gegevens
Finland Toimeentulotuki 1996-2003 40-50% 

Fuchs (2007) Oostenrijk
Hilfe zur Sicherung des 

Lebensunterhalts
2003 56% 

Rodrigues (2008) Portugal 
Rendimento Mínimo 

Garantido  
2001 28% 
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de op de hoogte zijn van de mogelijkheid op sociale bijstand, naar illegaal werk kun-
nen worden gedreven. Nog belangrijker is het feit dat lage take-up van sociale voor-
zieningen de herverdelende werking van het sociale beleid kan ondermijnen en twij-
fels kan doen rijzen over de vangnetfunctie van het programma. Wanneer de effec-
ten van een herverdelend beleid en van maatregelen tegen armoede worden
geraamd op basis van niet voor onvolmaakte take-up gecorrigeerde microsimulatie-
modellen, zullen ze al te optimistisch zijn en niet aansluiten bij de werkelijkheid.
Een derde argument is dat als de non-take-up niet vrijwillig is, ze fundamentele
ongelijkheden kan veroorzaken tussen rechthebbenden die zich in een vergelijkbare
economische situatie bevinden. De onrechtvaardigheid is nog duidelijker als we het
bestaan van non-take-up bij rechthebbende individuen en van take-up bij niet-recht-
hebbende ontvangers in rekening brengen. Onvolmaakte take-up ten slotte leidt tot
onnauwkeurigheden bij de voorspelling van de sociale resultaten van beleidshervor-
mingen en bij de raming van hun budgettaire weerslag. Gezien de omvang van het
non-take-upgedrag (zie tabel 1) is het noodzakelijk dat hier in economische (microsi-
mulatie)modellen rekening mee wordt gehouden, willen we inzicht verwerven in
de effectieve inkomensverdeling of de omvang van de armoede in de samenleving.

3. BELGISCH STELSEL VOOR INKOMENSGARANTIE: HET LEEFLOON

3.1. MINIMUMINKOMENSBESCHERMING IN BELGIE
Volgens artikel 23 van de Belgische grondwet heeft elke Belg recht op een mens-
waardig leven; daartoe behoort ook het recht op sociale zekerheid. Met het oog hier
op heeft België een welvaartssysteem ontwikkeld met tal van inkomensgetoetste uit-
keringen. Twee stelsels van gewaarborgd inkomen dateren van het begin van de
jaren zeventig en werden bij het begin van het nieuwe millennium herzien: één stel-
sel voor volwassenen tussen de 18 en de 65 jaar oud (het ‘leefloon’) en één voor 65-
plussers (de ‘inkomensgarantie voor ouderen’ (IGO)). Deze programma’s hebben
een vergelijkbare structuur (Groenez en Nicaise, 2002). Ze werden aangevuld met
programma’s voor inkomensondersteuning die specifiek op personen met een han-
dicap zijn gericht. Op het einde van de jaren tachtig werden de programma’s voor
inkomensondersteuning voor personen met een handicap herzien en kregen ze hun
huidige vorm: twee uitkeringen voor volwassen personen met een handicap tussen
de 21 en de 65 jaar oud (de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de
integratietegemoetkoming (IT)) en één voor personen met een handicap van 65 jaar
of ouder (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THB)).
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In dit artikel beperken we onze analyse tot het leefloon (5) Met het leefloon worden
twee hoofddoelstellingen nagestreefd. Het moet garanderen dat iedereen de kans
heeft om een menswaardig leven te leiden dankzij een gewaarborgd minimuminko-
mensniveau. Het leefloon wil ook bijdragen tot de integratie in de samenleving, bij-
voorbeeld door het stimuleren van participatie op de arbeidsmarkt.

3.2. VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN HET LEEFLOON
Het leefloon is een middelengetoetst uitkeringsstelsel dat als laatste toevlucht moet
worden beschouwd. Iedereen die een leefloon aanvraagt, moet eerst zijn recht op
andere sociale uitkeringen – werkloosheidsuitkeringen, prestaties voor personen
met een handicap, enz. – uitputten. Dan kan hij vrijwillig zijn aanspraak op het leef-
loon doen gelden bij het lokale OCMW, dat hem dan een maandelijkse som toekent
(6) indien hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (Van der Straete, 2009). De
federale regering heeft vijf voorwaarden geformuleerd:
� Nationaliteit: het leefloon is toegankelijk voor alle Belgen, EU-burgers, geregistreerde

vreemdelingen en erkende vluchtelingen (POD Maatschappelijke Integratie, 2002).
� Leeftijd: het individu moet ten minste 18 jaar oud zijn om in aanmerking te

komen voor het leefloon. Vanaf de leeftijd van 65 jaar komt het individu in aan-
merking voor de IGO en niet langer voor het leefloon (7).

� Woonplaats: een rechthebbend individu moet zijn domicilie op het Belgische
grondgebied hebben.

� Werkwilligheid: het individu moet bereid zijn om te werken, tenzij werken in
zijn situatie niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een zwakke gezondheid.

� Ontoereikende middelen: het belangrijkste criterium is het gebrek aan een vol-
doende hoog inkomen. Het individuele inkomen wordt gemeten aan de hand van
een administratieve formule (8) en vergeleken met een drempel die aangepast is
aan de gezinssamenstelling (het zogenaamde inkomensonderzoek). Indien de
middelen van het individu onder deze drempel liggen, krijgt hij het verschil tus-
sen de drempel en zijn middelen uitbetaald, verhoogd met een klein forfait. Het 

(5) Het leefloonstelsel kan worden onderscheiden van het IGO- en het THB-stelsel door het leeftijds-
criterium. Het kan niet volledig van het IVT- en het IT-stelsel worden losgekoppeld. Personen met
een handicap kunnen in principe een aanvraag indienen voor de drie schema’s, aangezien de behoef-
tecategorieën en middelentoetsen elkaar niet perfect overlappen. Wanneer beide invaliditeitsuitke-
ringen worden samengevoegd, wordt het uitkeringsniveau van het leefloon doorgaans overtroffen,
waardoor personen met een handicap niet meer in aanmerking komen voor het leefloon. Bijgevolg
zullen we uit de groep van rechthebbenden alle individuen uitsluiten die het leefloon niet opnemen
en redelijkerwijs als personen met een handicap kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan leiden tot
een onderschatting van het effectieve non-take-upgedrag in het leefloonprogramma.
(6) Het bedrag wordt door het OCMW uitbetaald, maar wordt door de federale overheid voor 50%
tot 65% terugbetaald, afhankelijk van het aantal leefloonontvangers in de gemeente.
(7) De leeftijdslimiet voor de IGO werd geleidelijk aan opgetrokken: 63 jaar in 2003, 64 jaar in 2006
en 65 jaar vanaf 2009.
(8) De OCMW’s hebben echter enige vrijheid gekregen met betrekking tot de concrete invulling van
het inkomensonderzoek.
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leefloon maakt een onderscheid tussen drie behoeftecategorieën (zie tabel 2):
individuen die samenwonen; individuen die alleen wonen; individuen die samen-
wonen met ten minste één afhankelijke persoon.

Tabel 2 geeft een overzicht van de inkomensdrempels sinds 2002. Aangezien de
gegevens voor onze analyse van non-take-up van 2005 dateren, wordt het uitkering-
sniveau van 2005 als referentiewaarde genomen (in vetjes weergegeven). Tussen
2002 en 2010 steeg het leefloon jaarlijks nominaal met 3%. Deze nominale stijging
stemt overeen met de inflatie tussen 2002 en 2005 en maakte een jaarlijkse reële stij-
ging van 1,4% mogelijk tussen 2005 en 2010.

3.3. BEREKENINGSWIJZE
Een microsimulatiemodel is een handig instrument om non-take-upgedrag te analyseren,
indien alle informatie die nodig is om de realiteit te simuleren in het databestand
voorhanden is. Nadat de toelatingsvoorwaarden in formele uitdrukkingen zijn omge-
zet, kan het microsimulatiemodel aan de hand van de inputgegevens en de formele
regels bepalen of het individu recht heeft op het leefloon. Door deze theoretische
status van rechthebbende te combineren met informatie over de effectieve ontvangst
van het leefloon, kan men de (non-) take-up-rate en de type II fout (zie figuur 1)
berekenen.

TABEL 2: OVERZICHT VAN DE INKOMENSDREMPELS SINDS 2002
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Categorie 1:

Samenwonend individu, 

in EUR

Categorie 2:

Alleenwonend individu,  

in EUR

Categorie 3: Individu dat

samenwoont met ten 

minste 1 afhankelijke 

persoon, in EUR 

Nominaal Reëel
�

Nominaal Reëel
�

Nominaal Reëel
�

01/10/2002 389,11 416,93 583,66 625,38 778,21 833,84

01/06/2003 396,88 420,42 595,32 630,64 793,76 840,85

01/10/2004 408,89 419,29 613,33 628,94 817,77 838,58

01/08/2005 417,07 417,07 625,60 625,60 834,14 834,14

01/10/2006 429,66 424,82 644,48 637,22 859,31 849,63

01/04/2007 438,25 427,16 657,37 640,73 876,50 854,31

01/01/2008 455,96 433,88 683,95 650,83 911,93 867,77

01/05/2008 465,07 431,37 697,61 647,07 930,14 862,75

01/09/2008 474,37 437,26 711,56 655,89 948,74 874,52

01/06/2009 483,85 451,30 725,79 676,96 967,72 902,62

01/09/2010 493,54 447,40 740,32 671,12 987,09 894,82

Bron: POD Maatschappelijke Integratie, 2010, eigen berekeningen. 

� De reële waarden worden geraamd aan de hand van de Belgische consumentenprijsindex van 2004 en met de nominale

bedragen van 01/08/2005 als referentiewaarde. 
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De betrouwbaarheid van het resultaat hangt met andere woorden sterk af van de
mogelijkheid om de toelatingsvoorwaarden in formele uitdrukkingen neer te schrij-
ven, wat door om het even welke vorm van discretionaire bevoegdheid wordt
ondermijnd, en verder ook van de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens –
thema’s die in het volgende deel van dit artikel aan bod komen.

4. DE GEGEVENS

4.1. DE GEGEVENS VAN DE EU-SILC
Voor onze analyse werken we met gegevens van de EU-SILC, de enquête over inko-
mens en levensomstandigheden die door de EU wordt opgezet. Deze enquête (9)
bevat vergelijkbare microgegevens over inkomensarmoede en sociale uitsluiting.
We gebruiken de doorsnedegegevens van de versie van 2006 met informatie over
individuen en huishoudens van 2005. De steekproef bestaat uit 14.329 individuen
(waarvan 11.314 individuen werden ondervraagd) in 5.860 verschillende huishou-
dens. De steekproef is zo opgezet dat ze representatief is voor de populatie op het
Belgische grondgebied.

4.2. BEPERKINGEN VAN DE GEGEVENS
Onze resultaten moeten met enige behoedzaamheid geïnterpreteerd worden omdat
er duidelijke beperkingen verbonden zijn aan het werken met de EU-SILC-gegevens.
Een eerste probleem heeft betrekking op het kleine aantal leefloontrekkers in de
steekproef. De steekproef bestaat uit 11.314 ondervraagde individuen, waarvan
slechts 95 individuen beweren dat ze in 2005 gedurende ten minste één maand met
leefloon hebben ontvangen (10). Dergelijke kleine aantallen verminderen de
betrouwbaarheid van onze resultaten, zeker bij gedetailleerdere analyses, waarbij
we ook genderverschillen, regionale patronen, verschillen in nationaliteit, enz.
zouden willen onderzoeken. 

(9) Sommige onderzoekers zijn van oordeel dat het gebruik van enquêtegegevens leidt tot een over-
schatting van de non-take-up-rates. Een alternatief bestaat erin om te putten uit administratieve gege-
vensbronnen. Administratieve gegevens zijn echter moeilijk te verkrijgen, ofwel omdat ze niet be-
staan, ofwel omdat er een probleem is van privacy. Bovendien bevatten ze uitsluitend gedetailleerde
informatie over aanvragers, want deze individuen worden door de administratie nauwgezet ge-
screend; over niet-aanvragers is minder of geen informatie voorhanden. Dit zou kunnen leiden tot
een onderschatting van het effectieve non-take-upgedrag. Het verschil tussen de twee benaderingen
zien we bijvoorbeeld als we beide berekeningen van Blank (1997) in tabel 1 vergelijken.
(10) Deze 95 waarnemingen in de steekproef komen overeen met 65.804 individuen in de Belgische
populatie. Uit administratieve bronnen weten we dat er in 2005 gemiddeld 75.000 ontvangers per
maand waren (Oases, 2010).
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FIGUUR 1: BEREKENINGSMETHODE VOOR NON-TAKE-UPGEDRAG

Ten tweede is onze steekproef van leefloontrekkers niet volledig representatief. We
vergeleken de kenmerken van de individuen in de steekproef met de kenmerken
van de leefloonontvangers, die we in administratieve gegevens konden terugvinden
(Oases, 2010). Statistische tests (opgenomen in bijlage 1) leren ons dat er significan-
te verschillen zijn wat de regionale spreiding van de ontvangers betreft (figuur 2a).
In vergelijking met de administratieve gegevens zijn de leefloontrekkers in Brussel
relatief oververtegenwoordigd in de EU-SILC, terwijl de Vlaamse en Waalse ontvan-
gers relatief ondervertegenwoordigd zijn. In figuur 3a zien we dat het leeftijdspro-
fiel in de steekproef redelijk representatief is als we de populatie in haar geheel be-
schouwen (statistisch geen significant verschil). Jongeren zijn verhoudingsgewijs
wel ondervertegenwoordigd, terwijl ouderen (50 jaar of ouder) oververtegenwoor-
digd zijn. Deze kleine verschillen zijn voornamelijk het resultaat van een uiteen-
lopend leeftijdsprofiel in Vlaanderen, waar oudere leefloontrekkers (50-plussers)
relatief oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met hun jongere tegenhangers
(figuur 3b). Wat het geslacht betreft, toont figuur 4a dat onze steekproef te weinig
mannelijke leefloontrekkers bevat. Het verschil is groot, maar is statistisch amper
significant. Uit figuur 4b blijkt dat de variatie in genderprofielen voornamelijk het
gevolg is van het Waalse gedeelte van onze steekproef. Het nationaliteitsprofiel van
onze steekproef ten slotte sluit aan bij het populatieprofiel, zowel voor de gehele
bevolking (figuur 2b) als na opsplitsing in gewesten.

Ten slotte zijn er ook problemen met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
specifieke informatie. Zoals we uit figuur 1 en tabel 3 kunnen afleiden, is uitgebrei-
de informatie nodig om rechthebbende van niet-rechthebbende individuen te kun-
nen onderscheiden. Niet alle vereiste gegevens zijn voorhanden, zoals het kadastraal
inkomen van een huis of specifieke inkomensinformatie die bij de middelentoets
wordt gebruikt. Wanneer de gegevens beschikbaar zijn, zijn ze niet altijd betrouw-
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baar. In de dataset zijn bijvoorbeeld individuen opgenomen die beweren dat ze niet
in staat zijn om te werken ten gevolge van een arbeidsongeval, maar geen vergoe-
ding krijgen; of individuen die aangeven dat ze verschillende jaren hebben gewerkt
en nu werkloos zijn, maar geen werkloosheidsuitkering ontvangen. Dat deze perso-
nen meer dan verhoudingsgewijs voorkomen in de lage-inkomensgroep – de groep
die het onderwerp van onze studie vormt – is geen verrassing.

TABEL 3: VEREISTE GEGEVENS TEGENOVER BESCHIKBARE GEGEVENS

FIGUUR 2: VERGELIJKING POPULATIE – STEEKPROEF: REGIONALE SPREIDING (A) EN NATIONALI-
TEITSPROFIEL (B)
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Vereiste gegevens Voorbeelden EU-SILC-status Oplossing (indien nodig) 

Inkomen uit werk, pensioen, ...  
Sociale uitkeringen: 
invaliditeitsuitkeringen, 
werkloosheidsuitkeringen, 

Gegevens voorhanden,
maar niet altijd
betrouwbaar v oor de 
lage-inkomensgroep  

De meest onbetrouwbare 
waarneminge n
verwijderen  

Kadastraal inkomen  

Kadastraal inkomen 
geraamd aan de hand va n 
de EU-SILC-gegevens van 
2008 en 2009

Vermogen 

Proxy gebruiken: 
opbren gst uit kapitaal (op
het niveau van het 
huishouden)

Inkomensgegevens 

Andere: presta ties in natura, 
verkoop van onroerend goed de 
afgelopen tien jaar, ...  

Gegevens niet
voorhande n 

Buiten beschouwing 
gelaten

Leeftijd, nationaliteit, verblijfplaats, 
student, ...  

Gegevens voorhanden 

Werkwilligheid 
Gegevens niet
voorhande n 

Buiten beschouwing 
gelaten 

Familiebanden: kinderen, ouders, 
broers, zussen, partner, ...  

Gegevens voorhanden 
Persoonlijke 

gegevens  

Invaliditeitsstatus 
Indicatoren ve rspreid 
over verschillende 
variabelen  

Verschillende variabelen 
combinere n

Take-up van het 

leefloon  

Gegevens voorhanden,
soms overlapping met 
IGO

Overlapping met IGO 
verwijderen  
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FIGUUR 3: VERGELIJKING POPULATIE – STEEKPROEF: LEEFTIJDSPROFIELEN (A) EN LEEFTIJDSPRO-
FIELEN PER GEWEST (B)
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FIGUUR 4: VERGELIJKING POPULATIE – STEEKPROEF: GESLACHT (A) EN GESLACHT PER GEWEST (B)

id

TABEL 4: RECHT OP LEEFLOON EN NON-TAKE-UPGEDRAG (IN AANTAL INDIVIDUEN)
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Onderste marge  Referentiepunt  Bovenste marge 

Recht op leefloon 

(individuen) 
128.785 individuen 150.432 individuen 216.392 individuen 

Non-take-up 

(type I-fout) 

72.897 individuen

(56,6%
�
)

93.119 individuen

(61,9%
�
)

158.724 individuen 

(73,3%
�
)

Type II-fout
9.915 individuen 

(13,1%
��

)

8.490 individuen 

(11,2%
��

)

8.136 individuen 

(10,8%
��

)

�
De non-take-up-rate is de verhouding van de rechthebbende individuen die geen leefloon ontvangen, en de volledige groep van

rechthebbenden. 

��
 De type II-fout is de verhouding van het aantal leefloonontvangers die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, en het

totale aantal leefloonontvangers (uit administratieve gegevens). 

Bron: EU-SILC, 2006.
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TABEL 5: NON-TAKE-UPGEDRAG VOLGENS NIVEAU VAN UITKERING

TABEL 6: RECHT OP LEEFLOON EN NON-TAKE-UPGEDRAG (IN EUR PER MAAND)

5. RESULTATEN

De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 4 tot en met 6. Tabel 4 geeft de non-
take-up in termen van individuen weer, terwijl tabel 6 de non-take-up berekent in
geldelijke termen. Tabel 5 werkt de non-take-up-rate die in tabel 4 werd geraamd,
verder uit door een onderscheid te maken naargelang van het niveau van de uitke-
ring. Al deze tabellen bestaan uit drie kolommen: een referentiewaarde en een
marge boven en onder deze referentie. De referentiewaarde geeft weer wat we zelf,
rekening houdend met de beschikbare enquêtegegevens, als de best mogelijke
schatting beschouwen. De bovenste en onderste marge (11) zijn bedoeld om bere-
keningsfouten door incorrecte of ontbrekende gegevens op te vangen, en om voor
een stuk rekening te houden met de mogelijke discretionaire bevoegdheid van het
OCMW in de toekenningsprocedure.

De berekening van het non-take-upgedrag vereist een invulling van de discretionaire
bevoegdheid die het OCMW heeft bij de toepassing van het inkomensonderzoek. In
tabellen 4 tot en met 6 gaan we ervan uit dat het beschikbare inkomen van de aan-
vrager wordt berekend alleen op basis van zijn inkomen en vermogen en die van

(11) We vergelijken meer bepaald de inkomensdrempel met 110% van de middelen van het individu
in de eerste kolom en met 90% van de middelen van het individu in de derde kolom.

616

Onderste marge Referentiepunt Bovenste marge 

Totale non-take-up-rate
� 56,6% 61,9% 73,3% 

Recht op het volledige bedrag 
�� 37,9% 39,5% 41,4% 

Recht op minder dan het volledige 

bedrag  
79,5% 82,9% 90,9% 

�
De non-take-up-rate is de verhouding van de rechthebbende individuen die geen leefloon ontvangen, en de volledige groep van

rechthebbenden. 

��
Recht op het volledige bedrag wordt gedefinieerd als “recht op 80% of meer van de inkomensdrempel”. 

Bron: EU-SILC, 2006.

� � �

�

��

Onderste marge Referentiepunt Bovenste marge 

Recht op leefloon  54.118.869 57.288.542 65.134.690

Non-take-up 

(type I-fout) 
22.808.155 (42,1%

�
) 25.467.696 (44,5%

�
) 32.852.317 (50,4%

�
) 

Type II-fout 5.765.807 4.595.436 4.427.040 

�
De non-take-up-rate wordt berekend als de verhouding tussen de gesimuleerde uitkeringen die door rechthebbende individuen

niet worden aangevraagd, en de gesimuleerde uitkeringen van de volledige groep van rechthebbenden. 

Bron: EU-SILC, 2006.
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zijn partner. De enige uitzondering op deze regel zijn studenten die bij hun ouders
wonen. In dat geval wordt ook rekening gehouden met het inkomen van de ouders.
In tabel 7 stellen we de resultaten voor van een gevoeligheidsanalyse, met een rui-
mere definitie voor het inkomen van het huishouden.

Tabel 4 toont dat de non-take-up-rate in België aanzienlijk is en ligt tussen 57% en
73%, met een referentiewaarde van 62%. Dit is een erg hoge ratio, maar ligt in de
lijn van eerdere schattingen voor o.a. Duitsland en Nederland (zie tabel 1). In verge-
lijking met andere OESO-landen situeren we ons met deze non-take-up-rate in de
groep met de hoogste schattingen voor non-take-upgedrag. De groep van leefloon-
trekkers die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (type II-fout), is veel stabie-
ler en schommelt rond de 11%. Er zijn in de economische literatuur geen goede
maatstaven om dit percentage te kunnen interpreteren. Zoals we hierboven reeds
hebben aangegeven, beperkt de kwaliteit van de gegevens de precisie van onze
resultaten. Bijgevolg moeten ze met enige behoedzaamheid worden geïnterpreteerd
en worden gezien als een indicator voor problemen inzake non-take-up in België,
eerder dan als een exacte meting van de omvang ervan. 

Zoals we in tabel 5 kunnen zien, is er een grote discrepantie in non-take-upgedrag
tussen individuen die recht hebben op (ten minste 80% van) het volledige bedrag,
en rechthebbenden die eigen middelen hebben en dus slechts op een gedeeltelijk
leefloon aanspraak kunnen maken. De individuen die recht hebben op een volledig
leefloon hebben een lage non-take-up-rate van ongeveer 40%. Dit blijkt in de ver-
schillende scenario’s relatief stabiel te zijn. De individuen die recht hebben op een
gedeeltelijk leefloon, hebben een veel hogere non-take-up-rate, die bovendien sterk
schommelt over de verschillende scenario’s. Dit is ook geen verrassing, aangezien
de sensitiviteitsanalyse vooral invloed heeft op individuen die dicht bij de inkomens-
drempel zitten, d.w.z. de gedeeltelijk rechthebbenden.

Tabel 6 geeft dezelfde informatie weer, maar in monetaire termen, in die zin dat elk
individu vertegenwoordigd wordt door de uitkering die hij krijgt of zou moeten krij-
gen. Vanuit dit perspectief is de non-take-up kleiner. Dat betekent dat individuen die
hun recht op uitkeringen niet laten gelden, gemiddeld recht hebben op kleinere
bedragen dan degenen die hun rechten wel doen gelden, wat onze conclusie bij
tabel 5 bevestigt. Bovendien is de variabiliteit rondom de referentiewaarde opmer-
kelijk lager. De non-take-up varieert tussen 42% en 50%. Dit kleinere bereik is het
resultaat van twee tegengestelde effecten. De onderste marge komt overeen met
een strengere inkomensvoorwaarde. Dit betekent dat minder individuen in aanmer-
king komen (zie tabel 4), zodat er minder vaak een leefloon uitbetaald dient te wor-
den. De individuen die worden uitgesloten, zijn echter de individuen met de laagste
uitkeringen. Bijgevolg stijgt het “gemiddelde leefloon” waar de rechthebbenden
recht op hebben, en is de vermindering in uitgaven minder uitgesproken dan de
forse daling van het aantal rechthebbenden. Het tegenovergestelde geldt voor de
bovenste marge.
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In tabel 7 doen we de berekeningen van tabel 4 nog eens over, maar gaan we uit
van andere veronderstellingen over het middelengetoetste inkomen. In dit alterna-
tieve scenario vullen we het inkomen en het vermogen van de aanvrager aan, niet
alleen met die van de partner, maar ook met het inkomen en het vermogen van zijn
inwonende ouders en kinderen. Gevolg is dat het middelengetoetste inkomen hoger
ligt dan in het vorige scenario en dat er bijgevolg minder individuen voor het leef-
loon in aanmerking komen. Een daling van het aantal rechthebbende individuen
creëert een opwaartse druk op de type II-fouten, d.w.z. dat er een groter aantal niet-
rechthebbende individuen is in de groep van leefloontrekkenden; ex ante heeft
deze daling een onduidelijk effect op de non-take-up-rate. Tabel 7 bevestigt de forse
toename van type II-fouten en toont verder ook een kleine daling in de non-take-up-
rate die als referentiewaarde geldt.

TABEL 7: RECHT OP LEEFLOON EN NON-TAKE-UPGEDRAG (IN AANTAL INDIVIDUEN): ALTERNA-
TIEF SCENARIO

6. GEDRAGSMODEL

Berekeningen van de non-take-up-rate vormen een waardevolle inbreng voor micro-
simulatiemodellen, omdat ze het mogelijk maken om de onhoudbare veronderstel-
ling van volledige take-up te verfijnen. Zo zou men er voor België kunnen van uit-
gaan dat slechts 38% van de rechthebbende individuen in de steekproef ook daad-
werkelijk een leefloon ontvangt. Als eerste stap zou het model deze 38% op toevalli-
ge wijze uit de rechthebbenden kunnen selecteren. Probleem opgelost? Niet echt!
Een betere oplossing zou mogelijk zijn indien we zouden begrijpen wat het non-
take-upgedrag veroorzaakt, en de types individuen zouden kunnen identificeren die
hun uitkeringen waarschijnlijk wel of juist niet aanvragen. Hiervoor moeten we
eerst een beter inzicht verwerven in de onderliggende factoren van non-take-upge-
drag en ten tweede moet het microsimulatiemodel verfijnd worden zodat er bij de
berekeningen met deze onderliggende factoren rekening kan gehouden worden. In
dit gedeelte gaan we kort in op de eerste vraag; de tweede laten we open voor ver-
der onderzoek.

618

)

Onderste marge Referentiepunt Bovenste marge 

Recht op leefloon  110.705 individuen  133.204 individuen 203.660 individuen 

Non-take-up 61.975 individuen

(56,0%
�
)

83.423 individuen

(62,6%
�
)

153.879 individuen 

(75,6%
�
)

Type II-fout
17.073 individuen

(22,6%
��

)

16.023 individuen

(21,2%
��

)

16.023 individuen

(21,2%
��

)

�
De non-take-up-rate is de verhouding van de rechthebbende individuen die geen leefloon ontvangen, en de volledige groep van

rechthebbenden. 

��
 De type II-fout is de verhouding van het aantal leefloonontvangers die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, en het

totale aantal leefloonontvangers (uit administratieve gegevens). 

Bron: EU-SILC, 2006.

(type I-fout) 
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Het fenomeen van massale non-take-up van sociale uitkeringen is moeilijk te verkla-
ren, zeker voor economen die geneigd zijn om te geloven dat mensen uit eigenbe-
lang handelen en dat ze méér inkomen verkiezen boven minder inkomen. Waarom
zouden mensen doelbewust van financiële voordelen afzien? Het model van wel-
vaartsstigma in Moffitts (1983) was de eerste invloedrijke poging om deze schijnba-
re inconsistentie aan te pakken. Moffitts onderliggende idee is dat individuen een
afweging maken tussen de waarde van de uitkering die ze kunnen ontvangen, en de
kosten die de aanvraag van deze uitkering met zich meebrengt. Als die kosten te
hoog liggen, ziet het individu van zijn uitkering af. Volgens deze benadering moet
het concept van “aanvraagkosten” niet in enge, geldelijke termen worden geïnter-
preteerd: aanvraagkosten omvatten ook informatie- en transactiekosten en sociale of
psychologische kosten (‘stigma’). Bovendien worden de aanvraagkosten beïnvloed
door sociale interacties en door de systeemkenmerken van de sociale bijstand.

Transactiekosten worden gecreëerd door allerhande fysieke, administratieve en taal-
kundige barrières. Denk maar aan de verplaatsingskosten, de onzekerheid die met
de screeningprocedure gepaard gaat, de tijd en inspanningen die moeten worden
geïnvesteerd om formulieren te begrijpen en in te vullen en om alle nodige informa-
tie in te zamelen, de bezoeken van maatschappelijk werkers, enz. Onvolmaakte
informatie brengt ook kosten met zich mee. Die kosten zijn hoger naarmate de
informatie gebrekkiger is: het individu vindt de juiste informatie niet, hij heeft de
verkeerde informatie of (in het meest extreme geval) hij is gewoon niet op de hoog-
te van het bestaan van het leefloonsysteem. De veronderstelling dat hogere kosten,
bv. slechtere informatie of meer administratieve formaliteiten, tot een hogere non-
take-up-rate leiden, wordt door empirisch onderzoek bevestigd. Dynarski en Scott-
Clayton (2006) tonen bijvoorbeeld aan dat de transactiekosten om een federale stu-
diebeurs te ontvangen in de VS hoger zijn voor niet-blanke jongeren met een laag
inkomen, die geen Engels spreken en van wie het gebrek aan onderwijs precies naar
voren wordt geschoven als een rechtvaardiging voor de financiële hulp. De reden
hiervoor is dat deze kwetsbare groep slecht geïnformeerd is over het programma.

Een tweede bron van aanvraagkosten is van sociale of psychologische aard. Zelfs al
zijn individuen voldoende op de hoogte van het programma en kunnen ze zonder al
te veel moeite de formulieren invullen, dan nog kunnen ze ervan afzien om een aan-
vraag in te dienen, omdat ze sociale stigma’s of gevoelens van schaamte of minder-
waardigheid willen vermijden. Stigma’s zijn het gevolg van stigmatisering, een soci-
aal proces waarbij een individu door andere leden van de samenleving als inferieur
wordt behandeld, en van de manier waarop dit individu dit proces ervaart. Stuber
en Kronebusch (2004) analyseren gesprekken met meer dan 1.400 individuen in 10
Amerikaanse staten. De individuen werd gevraagd of ze (helemaal) akkoord gingen
of het niet eens waren met stellingen zoals “veel mensen in dit land hebben geen
respect voor iemand die bijstand ontvangt”, “veel bijstandstrekkers willen niet dat
andere mensen dat weten” of “ik ben bang dat ik lui word als ik sociale bijstand
krijg”. Op basis van de antwoorden berekenen de auteurs een index voor de geper-
cipieerde stigma’s. Stuber en Kronebusch (2004) besluiten dat meer uitgesproken
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gevoelens van stigmatisering individuen duidelijk afschrikken om zich in te schrij-
ven voor US Medicaid (12) en voor sociale bijstand in het kader van Temporary Assi-
stance for Needy Families (TANF – tijdelijke hulp voor gezinnen in nood).

Recent onderzoek op het vlak van “behavioural economics” heeft de aandacht
gevestigd op het feit dat het gedrag van een individu ook wordt beïnvloed door
interacties met andere individuen, zoals vrienden, familie of collega’s, en door de
wijze waarop het overheidsprogramma is opgezet.

Sociale interacties geven aanleiding tot een sociaal hefboomeffect: als het gedrag
van één individu verandert, dan heeft dit gevolgen voor het gedrag van andere indi-
viduen in zijn netwerk. In de context van take-upgedrag hebben sociale interacties
rechtstreeks gevolgen voor de aanvraagkosten die hierboven werden besproken
(Bertrand et al., 2000; Rege et al., 2009). Vrienden, familie en sociale organisaties
kunnen informatie doorgeven over het leefloon en helpen met de administratieve
formaliteiten. Dat beïnvloedt onmiddellijk de transactie- en informatiekosten. Boven-
dien kan de samenstelling van het sociale netwerk de stigmakosten ofwel verhogen
ofwel verlagen, omdat het de (percepties omtrent) sociale normen en sociale goed-
keuring kan beïnvloeden. Als het netwerk van een individu bestaat uit mensen met
een leefloon of andere uitkeringen, dan wordt participatie waarschijnlijk als nor-
maal beschouwd en zijn de stigmakosten wellicht laag; als het netwerk echter
bestaat uit werkende of welgestelde mensen, dan zijn de gevoelens van stigmatise-
ring waarschijnlijk meer uitgesproken.

De manier waarop sociale bijstand wordt aangeboden heeft eveneens een rechtstreek-
se invloed op de participatie. Men zou kunnen denken aan elementen als de complexi-
teit van de aanvraagprocedure, de wachtlijsten, de mogelijkheid om persoonlijke
begeleiding te krijgen bij de aanvraag, mogelijke sancties of vereisten inzake de docu-
menten. In de recente economische literatuur wordt heel wat aandacht besteed aan
de rol van wat de “default optie” wordt genoemd: de situatie waarin het individu
terechtkomt als hij zelf geen actie onderneemt (Bertrand et al., 2000; Currie, 2004;
Dynarski en Scott-Clayton, 2006; Thaler en Sunstein, 2008). De wetgever kan ener-
zijds beslissen dat individuen zich op eigen initiatief moeten melden en hun uitkerin-
gen moeten aanvragen indien ze er gebruik van willen maken (de default is dan geen
participatie). Dat is de situatie in het huidige leefloonstelsel. Anderzijds kan de wetge-
ver ook beslissen dat elk individu van wie hij weet dat het inkomen laag is, automa-
tisch voor het leefloon wordt ingeschreven. In dat geval moet het individu stappen
ondernemen indien hij de uitkering niet langer wil ontvangen (participatie wordt de
default). Alle empirische studies komen tot de conclusie dat participatie als default
leidt tot veel hogere take-up-rates dan geen participatie als default. 

(12) Medicaid is een vorm van middelengetoetste sociale bijstand in de VS die de armen financieel
helpt bij hun medische uitgaven. 
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We hebben een beter inzicht nodig in de wijze waarop beslissingen tot participatie
aan het leefloon of andere welvaartsprogramma’s veroorzaakt worden door aan-
vraagkosten, sociale interacties en designkenmerken van het programma. Enkele
eerste resultaten met de gegevens van de EU-SILC voor 2006 zijn te vinden in Bouc-
kaert (2010), maar deze steekproef bevat niet voldoende waarnemingen en informa-
tie om een voldoende rijk model te schatten. Als we meer willen weten over het
non-take-upgedrag in het leefloonstelsel, moeten we keuzes maken: welke aspecten
van non-take-upgedrag kunnen en willen we onderzoeken? Bovendien kan de
betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd worden door te werken met gegevens
van meerdere golven. 

7. CONCLUSIE

De effectiviteit en herverdelende werking van middelengetoetste sociale bijstand,
zoals het leefloon, worden ondermijnd door twee gerelateerde problemen: non-
take-up door rechthebbenden (type I-fout) en take-up door individuen die er geen
recht op hebben (type II-fout). Dit plaatst zowel de beleidsmakers als de ontwikke-
laars van microsimulatiemodellen voor een uitdaging. Beleidsmakers worden gecon-
fronteerd met een systeem van sociale bijstand dat zijn doelgroep niet bereikt en
zijn rol als sociaal vangnet niet vervult. Microsimulatiemodellen, die inkomensar-
moede, herverdeling en inkomensongelijkheid willen meten en analyseren, lopen
het risico armoede te onderschatten en financiële kosten voor beleidshervormingen
incorrect in te schatten indien men vasthoudt aan de standaardveronderstelling van
volledige take-up.

In deze bijdrage hebben we een eerste schatting gemaakt van de non-take-up van het
leefloon, d.w.z. het Belgische stelsel van gewaarborgd inkomen voor individuen tus-
sen de 18 en de 65 jaar oud. De analyse is uitgevoerd op basis van EU-SILC-inkomens-
gegevens uit 2005. Onze voornaamste conclusie is dat er problemen bestaan rond
take-up en non-take-up van het leefloon en dat dit zelfs relatief belangrijke sociale
fenomenen zouden kunnen zijn. Wij schatten dat een groep van 57% tot 73% van de
rechthebbenden geen gebruik maakt van het leefloon, met een referentiewaarde van
62%. In een alternatief scenario komen we tot vergelijkbare eindcijfers. Dit is een erg
hoge ratio, maar ligt in de lijn van eerdere schattingen voor o.a. Duitsland en Neder-
land. In vergelijking met andere OESO-landen situeren we ons met deze non-take-up-
rate in de groep met hoogste schattingen voor non-take-up. Verder ramen we de
groep van individuen die het leefloon ontvangen maar er eigenlijk geen recht op heb-
ben, op 11% van de totale groep van leefloontrekkers. Dit aantal verdubbelt echter in
het alternatieve scenario. De non-take-up-rate op basis van geldbedragen is kleiner en
ligt tussen de 42% en de 50%, met een referentiewaarde van 45%.
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Deze cijfers dienen echter voorzichtig geïnterpreteerd te worden.
Onze analyse wordt bemoeilijkt door drie beperkingen van de beschikbare gege-
vens: ten eerste is het aantal observaties waarmee we werken erg klein; ten tweede
zijn de kenmerken van de leefloontrekkers in onze steekproef niet representatief
voor de totale groep van leefloontrekkers; en tot slot beschikken we niet over alle
noodzakelijke data en zijn de data waar we wel over beschikken niet altijd even
betrouwbaar voor de lage inkomensgroep. Bovendien heeft het OCMW een zekere
discretionaire bevoegdheid om bepaalde inkomens wel of niet in de middelentoets
op te nemen, hetgeen moeilijk in een microsimulatiemodel ingebouwd kan worden.
We beschouwen onze resultaten dan ook eerder als een indicatie voor mogelijke
problemen rond gebruik en niet-gebruik van het leefloon, dan wel als een exacte
schatting van de omvang van deze problemen.

De volgende stap in het onderzoek is nu de ontwikkeling van een gedragsmodel dat
meer inzicht verschaft in de drijvende krachten achter het non-take-upgedrag. Een
dergelijk model zou moeten toelaten de individuen die waarschijnlijk wel of juist
niet aanspraak zullen maken op hun rechten, beter te identificeren. Deze informatie
maakt het mogelijk de effecten van potentiële beleidswijzigingen nauwkeuriger te
simuleren.

____________

622

BOUCKAERT-NED.qxp  13-11-2012  15:09  Page 622



8. REFERENTIES

Bargain, O., Immervoll, H. en Viitamäki, H., How tight are safety nets in Nordic
countries? Evidence from Finnish register data, IZA Discussion Paper 3004, Institu-
te for the Study of Labor, Bonn, 2007.

Bertrand, M., Luttmer, E. en Mullainathan, S., Network effects and welfare cultures,
Quarterly Journal of Economics, 115(3), pp. 1019-1055, 2000.

Blank, R., What causes public assistance caseloads to grow?, Working Paper 6343,
NBER, 1997.

Bouckaert, N., The non-take up of social assistance in Belgium, Research Paper Mas-
ter of Advanced Studies in Economics, K.U.Leuven, Department of Economics, 2010.

Bramley, G. en Lancaster, S.G.D., Benefit take-up and the geography of poverty,
Regional Studies, 34(6), pp. 507-519, 2000.

Currie, J., The take up of social benefits, Working Paper No. 10488, NBER, 2004.

Davies, P., SSI eligibility and participation among the oldest old: evidence from the
AHEAD, Social Security Bulletin, 64(3), pp. 38-64, 2001.

Department of Work and Pensions (DWP), Income related benefits estimates of
take-up – 2000-2001, Londen, 2003.

Duclos, J.-Y., Modelling the take-up of state support, Journal of Public Economics,
58, pp. 391-415, 1995.

Dynarski, S. en Scott-Clayton, J., The cost of complexity in federal student aid: les-
sons from optimal tax theory and behavioral economics, Working Paper 12227,
NBER, 2006.

Esping-Andersen, G., The three worlds of welfare capitalism, Princeton University
Press, Princeton, 1990.

Frick, J. en Groh-Samberg, O., To claim or not to claim: estimating non take-up of
social assistance in Germany and the role of measurement error, SOEP Papers on
Multidisciplinary Panel Data Research 53, DIW, Berlijn, 2007.

Fuchs, M., Social assistance – no, thanks? Empirical analysis of non take up in
Austria 2003, EUROMOD Working Paper EM4/07, ISER, Essex, 2007.

623

EEN EERSTE BEREKENING VAN NON-TAKE-UPGEDRAG BIJ LEEFLOON

BOUCKAERT-NED.qxp  13-11-2012  15:09  Page 623



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2011

Groenez, S. en Nicaise, I., Traps and springboards in European minimum income
systems: the Belgian case, Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid, 2002.

Hermans, K., De actieve welvaartsstaat in werking. Een sociologische studie naar
de implementatie van het activeringsbeleid op de werkvloer van de Vlaamse
OCMW’s, PhD thesis, KULeuven, 2005.

Hernanz, V., Malherbet, F. en Pellizzari, M., Take-up of welfare benefits in OECD
countries: A review of the evidence, Working Paper 17, OECD Social, Employment
and Migration, 2004.

Kayser, H. en Frick, J., Take it or leave it: (non-) take-up behavior of social assistance
in Germany, Journal of Applied Social Science Studies, 121(210), pp. 27-58, 2001.

Kleven, H. en Kopczuk, W., Transfer program complexity and the take up of
social benefits, Working Paper 14301, NBER, 2008.

Matsaganis, M., Paulus, A. en Sutherland, H., The take-up of social benefits, Research
Note 2/2008, European Observatory on the Social Situation and Demography, 2008.

McGarry, K., Factors determining participation of the elderly in Supplementary
Security Income, Journal of Human Resources, 31(2), pp. 331-358, 1996.

Moffitt, R., An economic model of welfare stigma, American Economic Review,
73(5), pp. 1023-1035, 1983.

Neumann, U. en Hertz, M., Verdeckte Armut in Deutschland, Forschungsbericht im
Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, ISL Institut für Sozialberichterstattung & Leben-
slagenforschung, 1998.

Oases, Basisgegevens armoede en sociale uitsluiting: Bodemuitkeringen, 2010.
Geraadpleegd op [10/08/2010]
http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=*OASES&n=21964&ct=016212&e=116186.

POD Maatschappelijke Integratie, Gids voor het OCMW, Technisch verslag, 2002.

POD Maatschappelijke Integratie, Bedragen van het ‘leefloon’ sinds 2001, 2010.
Geraadpleegd op [03/12/2010]
http://www.mi-is.be/be_nl/01/integratie/Leefloon/content/bedragen%20leef-
loon%20sinds%202001.xls.

Rege, M., Telle, K. en Votruba, M., Social interaction effects in disability pension
participation: evidence from plant downsizing, UiS Working Papers in Economics
and Finance 2009/30, University of Stavanger, 2009.

624

BOUCKAERT-NED.qxp  13-11-2012  15:09  Page 624



Riphahn, R., Rational poverty or poor rationality? The take-up of social assistance
benefits, Review of Income and Wealth, 47(3), pp. 379-398, 2001.

Rodrigues, C., Distribuição do rendimento, desigualdade pobreza: Portugal nos
anos 90, Edições Almedina, Coimbra, 2008.

Stuber, J. en Kronebusch, K., Stigma and other determinants of participation in
TANF and Medicaid. Journal of Policy Analysis and Management, 23(3), pp. 509-
530, 2004.

Terracol, A., Analysing the take-up of means tested benefits in France, Mimeo,
Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2002.

Thaler, R. en Sunstein, C., Nudge, Yale University Press, New Haven en London, 2008.

Van der Straete, I., Maatschappelijke Integratie, in Put, J., Praktijkboek Sociale
Zekerheid 2009, Kluwer, pp. 931-959, 2009.

Van Oorschot, W., Take it or leave it: a study of non take-up of social security
benefits, Tilburg University Press, Tilburg, 1995.

Warlick, J., Participation of the aged in SSI, Journal of Human Resources, 17(2),
pp. 236-260, 1982.

Wilde, J., en Kubis, A., Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe – eine empirische Ana-
lyse des Unerwarteten, Journal of Economics and Statistics, 225, pp. 347-373, 2005.

____________

625

EEN EERSTE BEREKENING VAN NON-TAKE-UPGEDRAG BIJ LEEFLOON

BOUCKAERT-NED.qxp  13-11-2012  15:09  Page 625



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2011

9. BIJLAGE: VERGELIJKING STEEKPROEF EN POPULATIE MET STATISTISCHE TOETSING

626

 Populatie Steekproef 

Vlaanderen 28,6% 24,2% 

Wallonië 45,0% 38,4% 

Brussel 26,4% 37,4% 

Aantal waarnemingen: 95 voor België.

Chikwadraattoets vergelijkbaarheid: p-waarde=0,05. 

A2: LEEFTIJDPROFIELEN VAN LEEFLOONONTVANGERS (GEWOGEN)

Populatie 

België 

Steek-

proef 

België 

Populatie 

Vlaan-

deren 

Steek-

proef 

Vlaan-

deren 

Populatie 

Wallonië 

Steek-

proef 

Wallonië 

Populatie 

Brussel 

Steek-

proef 

Brussel 

Leeftijd 

18-24 
28,2% 22,4% 25,9% 17,6% 31,8% 26,0% 24,4% 21,9% 

Leeftijd 

25-39 
27,3% 27,6% 25,2% 10,3% 24,4% 36,1% 34,6% 30,0% 

Leeftijd 

40-49 
18,1% 16,7% 17,1% 13,8% 19,3% 14,7% 17,3% 20,7% 

Leeftijd 

50-65 
26,4% 33,3% 31,7% 58,3% 24,5% 23,2% 23,7% 27,4% 

Aantal waarnemingen: 95 voor België (regionale spreiding, zie boven). 

Chikwadraattoets vergelijkbaarheid: België: p-waarde=0,40; Vlaanderen: p-waarde=0,05; Wallonië: p-waarde=0,41;

Brussel: p-waarde=0,86; gewesten samen: p-waarde=0,07.

A3: GENDERVERSCHILLEN IN LEEFLOONONTVANGERS (GEWOGEN)

Populatie 

België 

Steek-

proef 

België 

Populatie 

Vlaan-

deren 

Steek-

proef 

Vlaan-

deren 

Populatie 

Wallonië 

Steek-

proef 

Wallonië 

Populatie 

Brussel 

Steek-

proef 

Brussel 

Mannen 41,0% 32,7% 40,0% 37,8% 39,6% 20,0% 44,4% 42,4% 

Vrouwen 59,0% 67,3% 60,0% 62,2% 60,4% 80,0% 55,6% 57,6% 

Aantal waarnemingen: 95 voor België (regionale spreiding, zie boven). 

Chikwadraattoets vergelijkbaarheid: België: p-waarde=0,10; Vlaanderen: p-waarde=0,83; Wallonië: p-waarde=0,02; 

Brussel: p-waarde=0,81; gewesten samen: p-waarde=0,05.

A4: NATIONALITEITSPROFIEL VAN LEEFLOONONTVANGERS (GEWOGEN) 

Populatie 

België 

Steek-

proef 

België 

Populatie 

Vlaan-

deren 

Steek-

proef 

Vlaan-

deren 

Populatie 

Wallonië 

Steek-

proef 

Wallonië 

Populatie 

Brussel 

Steek-

proef 

Brussel 

Belg 75,9% 72,8% 77,4% 68,9% 82,2% 85,1% 63,5% 62,6% 

EU (niet-

Belg) 
6,5% 8,0% 4,6% 11,1% 7,0% 5,3% 7,6% 8,7% 

Buiten EU 17,6% 19,2% 18,0% 20,0% 10,8% 9,5% 28,9% 28,7% 

Aantal waarnemingen: 95 voor België (regionale spreiding, zie boven). 

Chikwadraattoets vergelijkbaarheid: België: p-waarde=0,74; Vlaanderen: p-waarde=0,30; Wallonië: p-waarde=0,88; 

Brussel: p-waarde=0,97; gewesten samen: p-waarde=0,61.
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1. INLEIDING

In dit artikel ontwikkelen we de idee van een vergoeding voor kinderzorg die de
keuzevrijheid van ouders bevordert op het vlak van de combinatie gezin en werk.
De voorbije decennia hebben westerse verzorgingsstaten in hun sociale bescher-
ming nieuwe manieren ontworpen om werk en gezinsleven met elkaar te combine-
ren, o.m. door de ouders kinderopvang en loopbaanonderbreking aan te bieden.
Aan deze nieuwe beleidsmaatregelen ligt een dubbele rationale ten grondslag. Ten
eerste ligt de idee in de lijn van de huidige sociale ontwikkelingen, zoals de toename
van de tweeverdienersgezinnen die nieuwe vragen hebben inzake maatschappelijke
ondersteuning. Ten tweede vloeit ze voort uit wijd verspreide overtuigingen over
de sociale waarde van werk. Activering in de zin van maximalisering van de tewerk-
stellingsgraad is een hoeksteen geworden van het hedendaagse sociale beleid. Dit
zou enerzijds bijdragen tot het individuele welzijn en anderzijds macrodoelstellin-
gen zoals begrotingsevenwicht in onze vergrijzende samenleving ondersteunen
(Lewis en Giullari, 2005). Wat de stimulerende en ontmoedigende effecten zijn van
deze maatregelen, is echter niet a priori duidelijk. Ze worden immers mee bepaald
door de mate waarin effectief van kinderopvang en loopbaanonderbreking gebruik
kan worden gemaakt, wat dan weer sterk afhangt van de mate van overheidsfinan-
ciering, maar ook van de sociale context (bv. dominante ouderschapswaarden en
praktijken op de werkplek).

Deze combinatiemaatregelen zijn een aanvulling op het bestaande gezinsbeleid. Kin-
derbijslag en belastingaftrek voor kinderen werden decennia geleden in het leven
geroepen om gezinnen te vergoeden voor de uitgaven voor de opvoeding van hun
kinderen. Theoretisch gezien steunden deze (vaak) universele uitkeringen op de
idee van positieve externe effecten. Kinderen betekenen voor de samenleving een
meerwaarde die de individuele waardering van ouders overstijgt, en dus zouden
samenlevingen, willen ze overleven, volwassenen ertoe moeten aanzetten om in de
opvoeding van kinderen te investeren. Interessant is dat deze algemene idee in de
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praktijk in verschillende systemen werd omgezet. Sommige systemen zijn pronata-
listisch opgevat en verhogen de uitkering met de rang van het kind (bv. in Frankrijk,
België), terwijl andere dan weer nauwer gelinkt zijn aan de eigenlijke monetaire
kosten en schaalvoordelen en leeftijdssupplementen in rekening brengen (bv. het
Verenigd Koninkrijk).

Maatregelen van dit type, zoals kinderbijslag en belastingverminderingen voor kin-
deren, weerspiegelen de geldelijke kant van het opvoeden van kinderen. Tijdscom-
penserende maatregelen (kinderopvang en verlofregelingen) daarentegen zijn
meestal nauw verbonden met de arbeidsmarkt en compenseren het inkomensverlies
van een ouder tijdens zijn of haar afwezigheid. Alternatieven voor dit laatste zijn
compensaties voor ouders die thuisblijven (bv. Noorwegen (1), Finland en Frank-
rijk). De compensaties hangen samen met de zorgverlening door ouders en bijge-
volg zijn ze gebonden aan een specifieke keuze van de ouders. We kennen echter
geen land waar de verantwoordelijkheden van de ouders voor kinderzorg ten volle
en op een keuzeneutrale manier tot uiting komen.

In dit artikel pleiten we voor een universeel compensatiemechanisme de tijdsin-
spanning die intrinsiek is verbonden met het opvoeden van kinderen; een mechanisme
dat is gebaseerd op de zorgbehoefte van kinderen, en los staat van de verschillende
keuzes die ouders maken in hun persoonlijke tijdsbesteding.

Om de idee van zorgbehoeften vorm te geven, bouwen we voort op de ideeën inzake
sociale rechtvaardigheid van Sen (1985, 1999) en Nussbaum (2005). We pleiten er
meer bepaald voor dat de referentie van behoefte de (sociaal aanvaarde) kinderzorg-
tijd is, die wordt weerspiegeld in de zorgtijd die een gemiddelde ouder aan zijn kinde-
ren spendeert. Eerder dan gedeeltelijke vergoedingen te verstrekken voor specifieke
keuzes inzake tijdsbesteding, houdt ons voorstel één hoofdmechanisme in. Dat bete-
kent dat het onafhankelijk is van de keuze van ouders tussen thuiszorg of kinderop-
vang. Aldus worden individuele keuzes minder door beleidsmaatregelen gestuurd.

Aangezien de waargenomen (buitenschoolse) kinderopvangtijd fors afneemt met de
leeftijd van het kind, wordt de uitkering hierdoor bepaald. De voorgestelde maatre-
gel volgt de hedendaagse zorgpraktijken en ontmoedigt de ouders dan ook niet om
op de arbeidsmarkt actief te zijn. Hiermee sluit de maatregel ook aan bij de active-
ringsstimulans van hedendaags sociaal beleid.

Wij zijn van mening dat de invoering van een dergelijke niet-keuzebepalende ver-
goeding die geleidelijk wordt afgebouwd met de leeftijd van het kind, een aanzienlij-
ke verbetering zou betekenen voor de huidige beleidsmix. Het laat toe om het sys-
teem van geldelijke ondersteuning voor de zorg die ouders voor hun kinderen voor-

(1) In het Noorse geval is het beslissingscriterium het feit of ouders al dan niet van gesubsidieerde
opvang gebruik maken of niet. Bijgevolg komen ook informele kinderopvang en zelfs formele, niet-
gesubsidieerde opvang in aanmerking.
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zien, veel nauwer te laten aansluiten bij de hedendaagse realiteit van jonge ouders.
Misschien lijkt dit een louter pragmatisch argument, maar het afstemmen van het
socialebeleidssysteem op (de heterogeniteit van) de hedendaagse praktijk zonder
een bepaalde keuze of model expliciet te begunstigen kan ook dienen als leidend
principe voor sociaal beleid, met name in het domein van gezin en zorg. Dit wordt
beargumenteerd in de volgende sectie, waar we de theoretische grondslag van ons
voorstel bespreken. In het volgende gedeelte werken we daarom de waarde van
keuzevrijheid als beleidsprincipe verder uit. We verwijzen naar de ideeën inzake
sociale rechtvaardigheid van Sen (1985, 1999) en Nussbaum (2005), zoals door
Bojer (2005, 2006) op kinderzorgtijd en door Lewis en Giullari (2005) op gender-
evenwicht toegepast. In de rest van de tekst gaan we na in hoeverre onze idee toe-
pasbaar is. Hiertoe implementeren we ons zorguitkeringssysteem voor Belgische
huishoudens en maken een simulatie van de verdelingsresultaten. We besluiten met
een discussie.

2. EEN  GELDEL I JKE  VERGOEDING VOOR K INDERZORGTI JD :  THEORET ISCHE
BESCHOUWINGEN

In deze theoretische discussie van onze tijdsgebonden uitkering willen we de twee
centrale beginselen van ons voorstel toelichten: “echte” vrijheid van keuze en een
sociale referentie voor tijdsgebruik.
Werkelijke vrijheid van keuze is een idee die de intellectuele discussies blijft inspire-
ren. Dat individuele vrijheid cruciaal is voor de ontwikkeling en het welzijn van de
mens, is een algemeen aanvaarde gedachte. Dit is vooral het geval in de westerse
verzorgingsstaten, waar de individuele autonomie een kernbegrip is geworden in de
samenleving. Historisch gezien wortelt de idee in een lange filosofische traditie
(voor een overzicht, zie Robeyns, 2005; Sen, 1999). Met de ‘capabilities’-benade-
ring van Sen wordt deze traditie voortgezet. Sen linkt zijn benadering aan verdelen-
de rechtvaardigheid en streeft naar de “uitbreiding van de ‘capabilities’ van perso-
nen zodat zij het leven kunnen leiden dat zij waardevol achten. Deze ‘capabilities’
kunnen enerzijds worden versterkt door overheidsbeleid, maar anderzijds kan de
richting van dit beleid worden beïnvloed door het daadwerkelijke gebruik van parti-
cipatie ‘capabilities’ door de individuen. (…) Het succes van een samenleving moet
in dit opzicht worden beoordeeld, in de eerste plaats, op basis van de wezenlijke
vrijheden die de leden van die samenleving genieten” (Sen, 1999; p. 18).

Centraal in dit standpunt staat het begrip “vrijheid van handelen” (agency freedom).
Het “verwijst naar de vrijheid die iemand heeft om iets te doen en te bereiken,
welke doelstellingen of waarden hij of zij ook als belangrijk beschouwt. Iemands
vrijheid van handelen moet worden begrepen in het kader van zijn of haar streef-
doelen, doelstellingen, overtuigingen, verplichtingen en – in de brede zin van het
woord – de conceptie die iemand heeft van wat goed is. (…) Het vermogen om meer
goed te doen hoeft niet in het voordeel van iemand te zijn” (Sen 1985; 204, 206).
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Uit sociologisch en economisch onderzoek blijkt echter dat de keuze van individuen
sterk aan banden wordt gelegd. De mens is in wezen relationeel en zijn keuze wordt
bepaald door de normen en waarden van de gemeenschap waartoe hij behoort
en/of waarin hij gesocialiseerd is. Bovendien zijn de keuzes van individuen gebon-
den aan beperkingen (onder andere beperkingen die bepaald zijn door de keuzes
van andere individuen), wat de verwezenlijking van onbegrensde menselijke aspira-
ties aan banden legt. Over welke mate van vrijheid westerse burgers beschikken, is
juist onderwerp van een belangrijk maatschappelijk debat. Optimisten minimalise-
ren de impact van sociale druk, terwijl pessimisten het individu eerder zien als een
zwak element in een allesoverheersende macrostructuur.

De erkenning van het ideaal van keuzevrijheid en de vele beperkingen van de wer-
kelijkheid brachten een wetenschappelijke stroming op gang die in de huidige
beleidsmaatregelen uitzoekt in welke mate ze impliciet dwang uitoefenen, en verbe-
teringen voorstelt om de hinderpalen voor keuzevrijheid op te heffen. Ons voorstel
sluit bij deze inspanningen aan en pakt een vrij algemene tekortkoming van het
belasting- en uitkeringsbeleid aan die reeds in 2001 door Apps en Rees werd aange-
kaart. De auteurs waren van oordeel dat de hedendaagse manier van denken over de
kosten voor kinderen en in het bijzonder over de compensatie van die kosten in het
belasting- en socialezekerheidsstelsel, grotendeels zijn gericht op de consumptiekos-
ten die kinderen met zich brengen. Tijd vertegenwoordigt echter een even grote en
vaak zelfs nog grotere inspanning vanwege de ouders (2). Bovendien is deze tijds-
kost niet gelijkmatig verdeeld over de bevolking (bv. mannen tegenover vrouwen,
of tweeverdieners- tegenover eenverdienersgezinnen) (3). Het feit dat er in de
inkomstenbelasting geen maatregelen bestaan die rekening houden met kinderzorg-
tijd, leidt tot een ongelijke behandeling van ouders.

Bovendien stellen Lewis en Giullari (2005) vast dat dit tekort in het belasting- en uit-
keringsstelsel vooral vrouwen treft en derhalve de genderongelijkheid in het huidige
beleid nog in de hand werkt. De auteurs steunen de idee dat zorg een essentieel
onderdeel vormt van de menselijke identiteit, misschien vooral, maar niet exclusief,
voor vrouwen. Bijgevolg kunnen individuen terecht verwachten dat ze ervoor kun-
nen kiezen om al dan niet zorg te verstrekken. Om die reden roepen Lewis en Giul-
lari de politici op om de vrijheid van keuze in dit verband te waarborgen, hoewel ze
onmiddellijk erkennen dat vrijheid van keuze om zorg te verstrekken in evenwicht
moet worden gebracht met andere maatschappelijke doelstellingen, zoals ouder-
domspensioenen. Niettemin beklemtonen de auteurs dat “echte” vrijheid van keuze
op het domein van kinderzorg niet haalbaar is zonder een herwaardering van indivi-
duele zorginspanningen. Zij beschrijven in detail hoe sterk de hedendaagse beleids-
vorming op het vlak van gezin en gendergelijkheid gericht is op universele toegang
tot betaalde arbeid (en bijgevolg tot een individueel inkomen), waarbij andere
domeinen van menselijke activiteit, zoals zorgwerk, feitelijk in waarde dalen.

(2) Voor Europese voorbeelden, zie: Gustafsson en Kjulin (1994) en Sousa Poza et al. (2001).
(3) Zie Minnen en Glorieux (2004) voor Vlaanderen of Bittman en Wajcman (2000) voor interna-
tionale bevindingen.
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Omdat we de bovenstaande argumenten ter harte nemen, ontwerpen we een nieu-
we uitkering die een deel van deze leemte in het belastingstelsel moet opvullen en
de inspanningen op het vlak van kinderzorgtijd moet compenseren. Om de vrijheid
van keuze te waarborgen vermijden we dat de uitkering direct wordt bepaald door
de eigenlijke keuzes of het gedrag (in dit geval de feitelijke mix van zorgtijd die elk
individueel kind van zijn ouders en van anderen krijgt). In de plaats daarvan sluiten
we aan bij Bojer (2006), die sociaal aanvaarde gedragspatronen, eerder dan individu-
eel specifiek gedrag, naar voren schuift als de referentie voor de uitkering. Uiteraard
wordt de keuze voor een bepaalde kinderzorgmix niet alleen bepaald door een
financiële compensatie, maar ook door andere factoren, zoals de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van kinderopvangplaatsen, de werktijdenregelingen, enz. Deze
factoren vallen echter buiten de opzet van dit artikel.

Bojer (2006) past de capability-benadering van Sen toe en stelt dat de ouders, om
tot sociale inclusie te komen, specifieke inspanningen moeten leveren om voor hun
kinderen te zorgen. De samenleving is afhankelijk van de ouders, want die moeten
haar toekomstige burgers grootbrengen, en daarom ontwikkelt ze een reeks van
sociaal bekrachtigde verwachtingen (normen en waarden) om te garanderen dat de
toekomstige burgers goed worden verzorgd. Door kinderen te hebben zijn ouders
bijgevolg sociaal beperkt in hun tijdsbesteding en kunnen ze hun volledige inkomen
in de termen van Becker (1991) niet langer realiseren. Met andere woorden, ouders
kampen met een bijkomende beperking van hun keuzevrijheid door de sociale ver-
wachtingen die de opvoeding van kinderen met zich brengt. Ouders kunnen vrij de
verhouding bepalen tussen ouderlijke zorgtijd en kinderopvang, maar beide opties
beknotten hun inkomen, ofwel door tijd die ze niet aan marktarbeid besteden,
ofwel door uitgaven voor kinderopvangdiensten. Voor Bojer (2006) betekent dit
echter niet dat de omvang van de vrijheidsbeperking afgeleid kan worden uit de
effectieve keuze die de ouders gemaakt hebben. In navolging van Sen stelt zij voor
om via een democratische procedure een sociaal aanvaarde hoeveelheid kinderzorg-
inspanning te bepalen. Dat betekent dat ouders een soort van kinderzorgtijdrecht
toegewezen krijgen naargelang van de heersende maatschappelijke normen. In de
praktijk zullen de meeste ouders echter meer of minder tijd aan hun kinderen beste-
den dan volgens deze norm, maar dat is dan hun persoonlijke beslissing en zij zullen
voor een mogelijk grotere inspanning niet worden gecompenseerd (4).

Hierna werken we een systeem uit dat sociaal aanvaarde kinderzorgtijd in het inko-
men van het gezin opneemt. Het uitkeringsbedrag hangt af van het aantal kinderen
en hun leeftijd. De zorgtijduitkering staat los van de kinderopvang die door de
markt of door de ouders wordt verstrekt, omdat de totaaltijd van inspanningen telt.
Wat de optimale combinatie van beide is, wordt aan de ouders overgelaten en zij
beslissen wellicht op basis van hun voorkeuren en de opportuniteitskosten van de
alternatieven. De uitkering zelf houdt geen rekening met deze opportuniteitskosten.

(4) Een tekort aan zorgverstrekking wordt niet geldelijk beboet, maar sociologen zijn van oordeel dat
de samenleving over een hele reeks sanctiemechanismen beschikt voor afwijkingen van de norm.

633

EEN KINDERZORGUITKERING: DE OPWAARDERING VAN KINDERZORGTIJD IN EEN TWEEVERDIENERSTIJDPERK

GHYSELS-NED.qxp  22-11-2012  14:07  Page 633



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2011

In deze context is de opportuniteitskost van werken versus niet werken voor de
tweede verdiener in een gezin met kinderen een van de vaakst onderzochte voor-
beelden, waarbij bv. rekening wordt gehouden met de kost voor formele kinderop-
vang en met de mogelijke financiële compensaties voor thuisblijvende ouders. Aan-
gezien het uurloon (onder andere) afhangt van de aard van de job, variëren de
opportuniteitskosten van een (gedeeltelijke) terugtrekking uit de arbeidsmarkt van
persoon tot persoon. Het valt echter buiten het bestek van de in dit artikel voorge-
stelde zorguitkering om te compenseren voor dit kenmerk van de loonverdeling.
Ons ontwerp voor een zorgtijduitkering wil in de eerste plaats een universele waar-
dering zijn voor de inspanningen van ouders op het vlak van kinderzorgtijd. Vooral-
eer deze uitkering in het belastingstelsel van een land wordt geïmplementeerd, moe-
ten uiteraard ook mogelijke wisselwerkingen met andere uitkeringen worden beke-
ken en moeten inkomensvallen in specifieke gezinssituaties worden geïdentificeerd.
In de conclusie komen we terug op de verwachte gevolgen van de voorgestelde uit-
kering voor de arbeidsmarkt.

Een sociale norm gebruiken heeft verschillende voordelen. Ten eerste vormt de
variatie in aantal kinderen en hun leeftijd een vrij eenvoudige basis voor de adminis-
tratie. Ten tweede levert de norm een duidelijke maatschappelijke verantwoording,
want kinderen worden gelijk behandeld, d.w.z. zonder onderscheid naargelang van
de keuzes die de ouders maken (5). De norm brengt het gedrag van de meerderheid
van de ouders in rekening, zodat het systeem een beperkte, maar duidelijk gedefi-
nieerde variatie heeft.

Bijgevolg wordt met de voorgestelde kinderzorguitkering voorkomen dat eenzijdige
stimuli worden ingevoerd. Enerzijds biedt ze een compensatie voor de zorgtijd die
kinderen nodig hebben. Anderzijds volgt ze de huidige sociale praktijk waarbij de
zorgtijd nauw verband houdt met de leeftijd van het kind. Zoals voor een aantal
westerse landen reeds herhaaldelijk werd aangetoond, tonen we hieronder voor Bel-
gië aan dat ouders minder tijd aan zorgactiviteiten besteden naarmate hun kinderen
ouder worden. Met deze vermindering in de tijd vertoont ook onze zorguitkering
een dalend patroon. Hiermee voeren we ook een geleidelijk toenemende stimulans
in voor ouders om meer te werken; daarmee is de zorguitkering ook gelinkt aan
andere maatschappelijke doelstellingen, zoals een maximale tewerkstellingsgraad.
Kortom, ons voorstel spoort de ouders aan om hun banden met de arbeidsmarkt
niet volledig te verbreken, terwijl het tegelijkertijd de kinderzorgtijd waardeert, een
activiteit die momenteel  ondergewaardeerd en sterk gendergebonden is.

(5) Strikt genomen kan het aantal kinderen wel worden beïnvloed, maar het effect van deze beslis-
sing van de ouders is niet bepaald onmiddellijk voelbaar.
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3. EEN GELDELIJKE VERGOEDING VOOR KINDERZORGTIJD: EEN MICROSIMULATIE-
OEFENING VOOR BELGIE

In dit gedeelte diepen we de idee verder uit met een concreet voorbeeld voor Bel-
gië. Eerst bespreken we kort de huidige zorgcontext in België, met klemtoon op de
huidige geldelijke stimuli voor ouders. Daarna tonen we hoe zorgtijd verdeeld is
over de ouderbevolking en hoe we zorgtijd gebruiken als basis voor de voorgestelde
zorgtijduitkering. De voorgestelde uitkering wordt dan gesimuleerd als vervanging
van de bestaande maatregelen inzake zorgtijd, die de keuzevrijheid belemmeren.
We doen dit op een manier die budgetneutraal is. Tot slot worden de mogelijke
resultaten van de invoering van de uitkering gepresenteerd en besproken. We
gebruiken het microsimulatiemodel MISIM (zie Verbist, 2003), dat personenbelas-
ting, socialezekerheidsbijdragen en uitkeringen simuleert voor een representatieve
steekproef van de Belgische bevolking, namelijk EU-SILC 2004. Zoals wordt uiteen-
gezet in Verbist (2002 en 2003), wordt de Belgische personenbelasting voldoende
gevat door MISIM en liggen de gesimuleerde belastingen in de lijn van de administra-
tieve fiscale gegevens.

3.1. DE HUIDIGE ZORGCONTEXT: BELEIDSMAATREGELEN EN GEDRAG
De Belgische situatie vormt een perfect voorbeeld van de hybride stelsels die we in
het begin van het artikel aanhaalden. In 1988 voerde de Belgische regering de indivi-
duele heffing in de personenbelasting in, om aan te sluiten bij de nieuwe sociale
realiteit van tweeverdienerschap. Met de geïndividualiseerde belastingregels werd
ook het huwelijksquotiënt ingevoerd om te voorkomen dat gezinnen met één (man-
nelijke) kostwinner door dit nieuwe mechanisme zouden verliezen. Het huwelijks-
quotiënt houdt in dat koppels met maar één inkomen een gedeelte van het beroeps-
inkomen van de kostwinner naar de niet-kostwinner kunnen overdragen, waarna
beide echtgenoten individueel worden belast. De overdracht is beperkt tot 30% van
het totale beroepsinkomen van beide echtgenoten en tot een maximumbedrag van
8.030 EUR (belastingjaar 2004). Ten gevolge van de progressiviteit van de tarieven
wordt dit overgedragen bedrag belast aan een lagere belastingvoet. Het stelsel geldt
ook voor tweeverdieners waarvan één echtgenoot minder dan 8.030 EUR verdient
en zijn/haar inkomsten niet meer bedragen dan 30% van het totale beroepsinkomen
van het gezin.

In onze huidige samenleving kan men de legitimiteit van het huwelijksquotiënt ech-
ter steeds meer in vraag stellen. Oorspronkelijk werd het stelsel gezien als een
manier om de neutraliteit van de keuze (tussen eenverdieners- en tweeverdieners-
schap bij koppels) te waarborgen. Door de alsmaar stijgende tewerkstellingsgraad
van moeders evolueert het stelsel echter meer en meer naar subsidie voor oudere
cohorten voor hun vroegere kinderzorginspanningen, eerder dan een compensatie
voor de zorginspanningen van de huidige generatie ouders (Verbist, 2002). Boven-
dien is de compensatie om thuis te blijven nauw verbonden met het inkomen van
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de werkende echtgenoot. In dat verband beschermt de compensatie niet tegen de
ongunstige gevolgen van een mogelijke scheiding. Na een scheiding vervalt de sub-
sidie, omdat ze alleen op koppels van toepassing is.

Sinds 1988 zijn er trouwens heel wat nieuwe beleidsmaatregelen bijgekomen die
moeten helpen om werk en zorg te combineren. In eerste instantie betreft het de
directe subsidies voor kinderopvangvoorzieningen, aangevuld met een belastingvoor-
deel voor uitgaven voor kinderopvang, samen met een forfaitaire belastingver-
mindering voor wie geen beroep doet op officiële kinderopvang. Verder is er voor
ouders de mogelijkheid om hun ouderschapsverlof te verlengen met loopbaanonder-
brekingen van één tot vijf jaar (afhankelijk van de cao’s) (6). Zowel het ouderschaps-
verlof als de loopbaanonderbreking kunnen voltijds of deeltijds worden opgenomen.

Ten slotte kunnen alle gezinnen met kinderen nog rekenen op drie belangrijke over-
heidsmaatregelen: kinderbijslag, een (bijna) gratis onderwijssysteem voor kinderen
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en een belastingvermindering voor kinderen ten laste
(7). De kinderbijslag stijgt naarmate het kind ouder wordt, en hangt af van de rang
van het kind en wel zo dat grote gezinnen bevoordeeld zijn. Het onderwijssysteem
is ook gericht op jonge kinderen, met – internationaal gezien – hoge inschrijvings-
cijfers voor de jongste kinderen (zie bv. OESO, 2010). Bijna alle driejarigen gaan
naar de kleuterschool. Ook al is voltijds onderwijs pas algemeen vanaf de leeftijd
van 5 jaar, toch kunnen we stellen dat ouders slechts voor een korte periode voor
voltijdse kinderzorg instaan: vanaf de leeftijd van 3 maanden (het einde van het ver-
plichte moederschapsverlof) (8) tot 30 maanden (de leeftijd waarop een kind ten
vroegste naar de kleuterschool mag) (9).

Kortom, de Belgische staat biedt ouders een mengeling van maatregelen die hen moe-
ten helpen bij hun behoeften aan zowel geld als tijd voor de opvoeding van hun kin-
deren. Een aantal van deze maatregelen is algemeen (bv. kinderbijslag), terwijl andere
afhangen van de keuzes van ouders (bv. ouderschapsverlof). Het huwelijksquotiënt is
de enige maatregel die een levenslange compensatie biedt voor de niet verdienende

(6) Merk op dat het stelsel voor loopbaanonderbreking niet strikt samenhangt met zorgverantwoorde-
lijkheden. Heel wat moeders gebruiken het stelsel om hun ouderschapsverlof te verlengen en tegelijker-
tijd de band met hun job te behouden, maar mannen gebruiken het eerder om hun loopbaan te verkor-
ten vooraleer ze met pensioen gaan (bv. door deeltijds verlof te nemen in de jaren die aan hun voltijdse
pensioen voorafgaan) (Vandeweyer, 2010).
(7) De belastingvrijstelling voor kinderen ten laste wordt toegevoegd bij het individuele belastingkredi-
et van de partner met het hoogste beroepsinkomen, waardoor een- en tweeverdienersgezinnen gelijk
worden behandeld.
(8) Het moederschapsverlof bestaat uit 9 weken postnataal verlof en 6 weken prenataal verlof (verlengd
met 2 weken bij de geboorte van een meerling). Vijf weken van het prenatale verlof kunnen echter
naar het postnatale verlof worden overgedragen, waardoor dit tot 14 weken wordt verlengd. De meeste
moeders proberen van deze overdracht gebruik te maken, maar of ze dit voornemen kunnen waarmak-
en, hangt uiteraard af van de evolutie van hun zwangerschap.
(9) Op de kleuterschool zijn er slechts zeven instapmomenten in het jaar (na een vakantie, tussen de
instapmomenten liggen 1 of twee maanden), wat betekent dat de effectieve vroegste instapleeftijd iets
hoger kan liggen dan 30 maanden.636
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echtgeno(o)t(e) en kan aldus beschouwd worden als een overblijfsel uit de tijd waarin
het kostwinnersmodel nog de norm was (Verbist, 2002). Het is dan ook geen verras-
sing dat het huwelijksquotiënt vooral door oudere generaties wordt gebruikt. Bij de
jongere generatie geeft het huwelijksquotiënt een arbeidsontmoedigend beleidssig-
naal, omdat het niet in alleen in strijd is met het zo goed als algemene tweeverdieners-
schap, maar ook met de activeringsdoctrine van het huidige beleid.

Als we het huidige zorgbeleid beoordelen naar de mate waarin echte vrijheid van
keuze wordt bevorderd, staan sommige kenmerken van het huidige zorgbeleid een
gelijke behandeling van ouders, ongeacht het zorgscenario dat ze verkozen, toch
nog in de weg. De mechanismen voor tijdcompensatie, die sterk gelinkt zijn aan
tewerkstelling (ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking), leiden tot vrij hoge
vervangingsinkomens, maar de looncompensatie neemt af naarmate het loon stijgt,
omdat het om een forfaitaire uitkering gaat. In heel wat huishoudens geeft dit man-
nen een argument om niet of nauwelijks tijdelijk verlof op te nemen, omdat zij vaak
voor het hoogste inkomen van hun gezin zorgen, en dus met een hoger inkomens-
verlies zouden worden geconfronteerd (10). Bovendien blijkt men op de werkvloer
mannen meer te ontmoedigen dan vrouwen om dit soort verlof op te nemen. Het
huwelijksquotiënt daarentegen biedt een tijdcompensatie waarvoor geen link met
de arbeidsmarkt vereist is. Het is enkel toegankelijk voor wie met een partner
samenleeft, en dus discrimineert het alleenstaande ouders. Het systeem is ook niet
echt gelinkt aan de feitelijke zorginspanningen, maar compenseert eerder een zor-
grol. Voor oudere generaties vormt het een soort sociaal contract waarmee ze
opgroeiden (het kostwinnersmodel), maar voor jongere generaties is het eerder een
belastingvoordeel dat niet meer in overeenstemming is met de wijze waarop zij
omgaan met zorgtaken. Ten slotte, zelfs als we sociale waarden en normen buiten
beschouwing laten, dan bestaat er weinig twijfel over dat de verzameling van wer-
kelijke zorgopties (“care capabilities set”) in België verschilt tussen mannen en vrou-
wen, en tussen alleenstaande ouders en koppels.

3.2. ZORGTIJD: INDIVIDUEEL VERSUS SOCIAAL
Om een keuzeneutrale compensatie voor kinderzorg te bepalen, werken we aan een
methode om de kinderzorgtijd te meten die als sociaal noodzakelijk wordt
beschouwd en die gerelateerd is aan de werktijd die ouders opofferen om voor hun
kinderen te zorgen. Bijgevolg moeten we voor onze meting twee elementen in
beschouwing nemen: de potentiële werktijd die ouders ter beschikking hebben en
de tijd die nodig is om voor de kinderen te zorgen, ofwel door de ouders zelf, ofwel
door de kinderopvangdiensten.

Om het aantal potentiële werkuren van de ouders te meten, zijn verschillende ver-
onderstellingen mogelijk. Volgens het idee “volledig inkomen” van Becker (1991)
zou men ervoor kunnen kiezen om alle tijd die men niet slaapt in een week als refe-

(10) We willen in dit verband benadrukken dat een beleid dat de genderkloof moet verkleinen, ook
een invloed zal hebben op het genderevenwicht in zorgtijd.
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rentie te nemen en bijvoorbeeld 112 uur te gebruiken als referentietijd, waarbij men
ervan uitgaat dat iemand 8 uur per dag slaapt, en men 7 dagen per week als mogelijke
werkdagen rekent. Om een beleid te bepalen is het echter niet aangewezen om een
tijdsduur te gebruiken die sterk verschilt van wat in de samenleving doorgaans als
werktijd wordt beschouwd. Daarom gebruiken we de verdeling van de effectief
gewerkte uren als referentie voor onze raming. We halen deze werktijden uit de data-
bank van de Vlaamse Gezins- en Zorgenquête (GEZO), die de resultaten bevat van een
wekelijks werkschema voor een representatieve groep ouders in Vlaanderen.

Als feitelijke raming van de potentiële werktijd van ouders kiezen we de tijd die
vaders in een tweeverdienersgezin aan betaald werk besteden. We sluiten vrouwen
en eenverdienersgezinnen uit omdat zij veel moeilijker als representatief kunnen
worden gezien voor “onbeperkt” arbeidsmarktgedrag. Heel wat moeders beperken
hun betaald werk om hun zorgverantwoordelijkheden te kunnen opnemen, waar-
door de verdeling van hun feitelijke arbeidstijden niet geschikt is voor ons doel.
Evenzo weerspiegelt de keuze van mannen in een gezin met één kostwinner waar-
schijnlijk de bijzondere situatie van het huishouden (een niet-werkende echtgenote
of eenouderschap), wat de verdeling van hun werktijden ook minder geschikt
maakt voor een raming van potentiële werktijd.

Tabel A.1. in de bijlage beschrijft de spreiding van de tijd die vaders in een tweever-
dienersgezin aangeven te besteden aan betaald werk tijdens een willekeurig geko-
zen observatie in een tweeverdienersgezin, buiten de traditionele vakantieperiodes.
Hoe we uit deze tabel een sociale norm betreffende “potentiële werktijd” kunnen
afleiden, is niet evident. Enerzijds willen we rekening houden met “potentiële”
werktijd, waarbij we zo veel mogelijk ook de voorkeuren van de ouders verwerken.
Anderzijds gaan we expliciet uit van datgene wat de samenleving wil compenseren,
door de gecompenseerde zorgtijd tot een sociaal aanvaarde norm te beperken. Als
basisraming voor de sociale norm gebruiken we de 90%-waarde (60,0 uur), een
raming van de potentiële werktijd die dicht in de buurt komt van het “volledige
inkomen”, ook al is het dan beperkt tot sociaal bepaalde grenzen; 10% van de wer-
kende mannen spendeert immers deze tijdsduur (of meer) aan zijn baan (11).

In de praktijk bepalen de ouders hoeveel van hun potentiële werktijd ze effectief
aan kinderzorgtijd besteden, waarbij ze rekening houden met hun voorkeuren en
hun materiële en immateriële beperkingen. De zorgvereisten van hun kinderen spe-
len hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol. De samenleving neemt echter een

(11) Als alternatief en om de sensitiviteit te testen, gebruikten we ook de mediaan (42,5 uur), die
ongeveer overeenstemt met een standaard voltijdse job in Vlaanderen. Omdat we uitgaan van een
vast budget, verschilden de resultaten over het algemeen weinig. We kozen voor de mediaan, omdat
het gemiddelde opwaarts vertekend kan zijn door een beperkt aantal uitschieters (zoals de maxi-
mumwaarde die in de tabel wordt weergegeven, 167 uren per week, d.w.z. dag en nacht, 7 dagen
lang, met uitzondering van 1 uur). De resultaten zijn te bekomen bij de auteurs.
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belangrijk deel van deze zorgnoden op door het universele onderwijssysteem. Daar-
om hoeven ouders niet voor de volledige duur van hun potentiële werktijd opvang
te organiseren voor hun kinderen, maar alleen voor dat gedeelte van de werktijd dat
niet door het schoolsysteem is gedekt.

In tabel A.2. in de bijlage tonen we de tijd die ouders opgeven als schooltijd tijdens
een willekeurig geselecteerde week in het schooljaar 2004-2005. De tabel weerspie-
gelt duidelijk de hoge inschrijvingsgraad van kleuters in de kleuterscholen, die deel
uitmaken van het onderwijssysteem en volledig door de staat worden gesubsidieerd.
Voor driejarigen is de inschrijvingsgraad bijna 100%. Quasi voltijdse aanwezigheid
op school volgt vanaf de leeftijd van vijf jaar, dus één jaar voor de start van het (ver-
plicht) lager onderwijs.

De onderzoeksresultaten in de tabel weerspiegelen alle types van schoolbezoek in de
observatieweek, met ook de afwezigheden wegens ziekte. Daarom komen er op alle
leeftijden nulwaarden voor, wat verklaart waarom de gemiddelde waarden systema-
tisch onder de mediaanwaarden liggen. De tijdregistratie maakt ook geen onder-
scheid tussen reguliere aanwezigheid in de klas en opvang door de scholen voor en
na de lesuren. Terwijl de eerste vorm universeel is en kosteloos voor de ouders,
wordt de voor- en naschoolse opvang enkel door een fractie van de ouders (en kinde-
ren) en betalen ouders hiervoor, als voor soort van formele kinderopvang.

Om meetfouten te vermijden stellen we daarom voor om de afgeronde cijfers in de
laatste kolom van tabel A.2 te gebruiken als een schatting van universele opvang die
het Belgische schoolsysteem biedt. Dit cijfer verzoent de kenmerken van het Belgi-
sche schoolsysteem met de geobserveerde resultaten van de enquête.

Ten slotte trekken we de tijd die het kind op school doorbrengt, af van de potentiële
werktijd van de ouders (12)(13) en we tellen de resterende tijd voor alle kinderen
jonger dan 13 op gezinsniveau samen. Zo verkrijgen we het aantal kinderopvanguren
in de volgende tabel.

(12) We maken hierbij abstractie van het feit dat in de werkelijkheid de werkuren van sommige
ouders kunnen afwijken van de schooluren (d.w.z. elkaar niet volledig overlappen).
(13) Er wordt rekening gehouden met een jaarlijks verlof van 4 weken; dat betekent dat de mogelijke
totale werkduur per jaar 48 weken van 60 uur bedraagt.
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TABEL 1: SOCIAAL AANVAARDE KINDERZORGTIJD (UREN) PER GEZIN IN EEN GEMIDDELDE
MAAND, VOLGENS LEEFTIJD VAN HET JONGSTE KIND EN AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN, BELGIE

Kortom, we bepalen de sociaal aanvaarde kinderzorgtijd als het totaal aantal uren
kinderopvang die ouders moeten voorzien binnen een realistische periode van
keuze tussen werk en zelf uitgevoerde zorg. Voor voorschoolse kinderen is dit aan-
tal gelijk aan een typische voltijdse werkweek. Voor kinderen op school krijgen we
echter een kleiner aantal, aangezien we de normale schooltijd aftrekken van de
werkweek; tijdens de normale schooltijd wordt de zorg voor kinderen immers over-
gedragen aan een door de overheid georganiseerde en betaalde instantie, namelijk
scholen. Bovendien hebben we de tijdshoeveelheden opgeteld voor alle kinderen in
het gezin, wat overeenstemt met een volledige uitbesteding van de sociaal aanvaar-
de kinderzorgtijd en de assumptie dat er geen schaalvoordelen optreden in het
ouderlijke tijdsgebruik. Deze assumptie gaat alleen op als ouders kiezen voor de
hoekoplossing van voltijdse (dubbele) tewerkstelling. Onze resultaten in tabel 1
geven echter aan dat er in de praktijk geen strikt lineaire toenames zijn met het aan-
tal kinderen. Dit is eenvoudig te verklaren door het feit dat grotere gezinnen vaak
voorschoolse en schoolse kinderen tellen, waardoor ook het temperende leeftijdsef-
fect een rol speelt (zie ook tabel A.2).

3.3. TOEKENNEN VAN DE UITKERING: ALTERNATIEVEN EN BUDGETTEN
Voor de simulatie van de financiële gevolgen van de invoering van onze zorgtijduit-
kering op het gezinsinkomen veronderstellen we budgetneutraliteit. Om deze uitke-
ring te financieren schaffen we de belastingvermindering voor kinderopvangkosten
(14) af, alsook de extra belastingvrije som voor kinderen die geen opvangdiensten

(14) Aangezien in de EU-SILC geen kinderopvangkosten zijn opgenomen, werden ze met MISIM gesi-
muleerd op basis van de regels die door Kind & Gezin (Vlaanderen) en het Office de la Naissance et
de l’Enfance (Franse Gemeenschap) werden verstrekt, en de tijd die een kind tijdens een normale
week in de kinderopvang doorbrengt, waarmee voor de gegevens rekening wordt gehouden. De
gesimuleerde waarden voor een normale week worden dan geëxtrapoleerd naar een jaartotaal van 48
weken (uitgaande van 4 weken jaarlijks verlof).
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gebruiken, de directe subsidies aan de opvangdiensten, het ‘huwelijksquotiënt’ en
de voetoverheveling.

De meest evidente afschaffing betreft het ‘huwelijksquotiënt’ (15). Zoals reeds
gezegd wordt dit systeem vooral gebruikt door oudere gepensioneerde koppels,
waarvan een van de partners vaak geen eigen pensioenrechten heeft opgebouwd.
Een volledige en niet-gedifferentieerde afschaffing van het huwelijksquotiënt zou
daarom vooral ouderen en in het bijzonder oudere gepensioneerden (16) treffen,
die hun gedrag niet meer kunnen aanpassen aan de veranderde beleidsregels. Zij
hebben geleefd volgens een bepaald sociaal contract en het lijkt rechtvaardig om de
keuzes die op basis daarvan gemaakt zijn, te honoreren. Afschaffing van het huwe-
lijksquotiënt kan men beschouwen als de laatste stap in de individualisering van de
personenbelasting, die werd ingevoerd met de laatste twee grote belastinghervor-
mingen (1988 en 2001). Daarom simuleren we enkel de afschaffing van het ‘huwe-
lijksquotiënt’ voor individuen jonger dan 50.

Een tweede deel van de simulatie is gericht op de bestaande compensaties voor het
feitelijk gebruik van opvangdiensten. Als we keuzevrijheid willen bevorderen, dan
moeten alle gezinnen met kinderen gelijk behandeld worden, onafhankelijk van hun
arbeidsmarktgedrag of het gebruik van opvangdiensten. Daarom schaffen we in onze
simulatie ook de belastingvermindering voor kinderopvangkosten en de directe sub-
sidies voor de opvangdiensten af. Het Belgische inkomensbelastingsysteem bevat een
belastingvermindering voor uitgaven voor kinderopvang. Dit betekent dat het belast-
baar inkomen van de fiscale eenheid wordt verminderd met wat het gezin heeft
betaald aan de opvangdienst, met een maximum van 11,20 EUR per dag per kind jon-
ger dan 3 (17). Gezinnen die geen kinderopvang aftrekken, hebben recht op een for-
faitaire verhoging van de belastingvrije som van 480 EUR voor elk kind jonger dan 3.
Behalve maatregelen in het fiscale domein betrekken we ook de directe subsidies
voor opvangvoorzieningen in ons hervormingsvoorstel. Deze subsidies zijn duidelijk
selectief, aangezien zij enkel ten goede komen aan gezinnen die effectief gebruiken
maken van deze opvangdiensten (18). Eerdere analyses van Ghysels en 

(15) Bovendien, maar in dezelfde lijn, schaffen we ook de voetoverheveling tussen partners af. Deze
regel houdt in dat, wanneer één partner te weinig inkomen heeft om volledig te genieten van zijn of
haar belastingvrije som, het niet-gebruikte deel ervan wordt overgedragen naar de tweede partner en
aan de belastingvrije som van deze laatste wordt toegevoegd. Deze regeling, die nauw verbonden is
met het systeem van huwelijksquotiënt, heeft slechts een beperkt effect in het huidige stelsel. Als we
echter het huwelijksquotiënt zouden afschaffen zonder meer, dan zou de voetoverheveling voor veel
meer gezinnen in werking treden en een soortgelijk effect sorteren.
(16) Dit bleek ook wanneer we dit scenario simuleerden. Terwijl het beschikbare budget bij een
volledige afschaffing meer dan verdubbelde in vergelijking met een afschaffing beperkt tot personen
jonger dan 50, stegen de armoedecijfers voor alle leeftijdsgroepen ouder dan 50 aanzienlijk.
(17) In 2006 werd deze maatregel uitgebreid tot alle kinderen jonger dan 13. Omdat de simulaties
betrekking hebben op het belastingjaar 2004, hebben we besloten het bij het oorspronkelijke stelsel
te houden.
(18) Jaarverslagen van Kind en Gezin en ONE geven aan dat zij einde 2004 samen 65.557 plaatsen
subsidieerden en bovendien toezicht hielden over nog eens 31.760 niet-gesubsidieerde plaatsen. Dit
betekent dat in totaal 67% van de kinderopvangplaatsen van subsidiëring genoot (die niet-gesubsi-
dieerden kunnen eventueel genieten van kleine vergoedingen voor specifieke items zoals training,
maar hun operationele uitgaven worden volledig gedekt met ouderbijdragen).
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Van Lancker (2009) voor Vlaanderen tonen dat het gebruik van kinderopvangdien-
sten nauw samenhangt met de werkstatus van de moeder. Door de correlatie tussen
tewerkstelling en inkomen is het gebruik van formele kinderopvang en dus ook het
voordeel van de ermee verbonden overheidssubsidies niet gelijk verdeeld over de
bevolking. Vooral de laagste 20% van gezinnen met kinderen jonger dan drie genie-
ten duidelijk minder van publieke middelen voor kinderopvang dan andere groepen
in de samenleving.

Afschaffing van het huwelijksquotiënt en van de voetoverheveling voor gehuwden
zou 887,1 miljoen EUR opbrengen, terwijl de opbrengst van de afschaffing van de
belastingvermindering voor kinderopvang en de extra belastingvrije som voor jonge
kinderen meer bescheiden is met ongeveer 42,3 miljoen EUR. De afschaffing van de
directe subsidies voor kinderopvangdiensten zou een budget van 208,8 miljoen EUR
opleveren. Dit betekent dat het totale budget dat men kan besteden aan de zorgtijd-
uitkering 1,138 miljard EUR bedraagt.

Dit budget wordt verdeeld over gezinnen met kinderen volgens hun sociaal aanvaar-
de hoeveelheid kinderzorgtijd in het gezin, berekend als het verschil tussen aantal
uren werk per week en de tijd die het kind op school doorbrengt (zie tabel 1). Op
uurbasis leidt dit tot een luttele 0,30 EUR per uur per kind. Tabel 2 toont echter dat
de jaarlijkse totalen niet verwaarloosbaar zijn in vergelijking met twee universele
cash transfers voor kinderen. Een gezin met twee kleine kinderen (1 en 3 jaar) krijgt
bijvoorbeeld een bijkomende zorguitkering die 63% van de huidige kinderbijslag
bedraagt. Voor gezinnen met oudere kinderen doet de leeftijdsstructuur de balans
omslaan: als de twee kinderen 6 en 8 jaar oud zijn, dan bedraagt de jaarlijkse zorg-
tijduitkering nog 41% van de huidige kinderbijslag (19). Dit volgt uit de tegengestel-
de leeftijdsstructuur in de maatregelen. Daar waar de zorgtijduitkering afneemt met
de leeftijd van het kind, is het omgekeerde waar voor de Belgische kinderbijslag, en
dus neemt de kloof tussen beide maatregelen toe met de leeftijd van het kind. Deze
twee voorbeelden houden echter nog geen rekening met de afschaffing van het
huwelijksquotiënt. Verdelingsuitkomsten van nettobedragen vormen het thema van
de volgende sectie.

TABEL 2: VERGELIJKING VAN DE VOORGESTELDE ZORGTIJDUITKERING MET BESTAANDE VER-
GOEDINGEN VOOR KINDGERELATEERDE UITGAVEN (SELECTIE GEZINSTYPES)

(19) In dit scenario gebruiken we als voorbeeld een huishouden met een jongste kind ouder dan 3 en
dus gaan we uit van 326 kinderzorguren per maand zoals in tabel 1.
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Jaarlijkse totaal (nettobedragen) Gezin met kinderen tussen 
1 en 3 jaar 

Gezin met kinderen tussen 
6 en 8 jaar 

Voorgestelde zorguitkering 1.605,00 EUR 1.236,00 EUR 

Huidige kinderbijslag 2.533,08 EUR 2 996,64 EUR

Huidige belastingvermindering 803,50 EUR 803,50 EUR

Bron: EU-SILC, 2004. 
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3.4. TOEKENNING VAN DE UITKERING: VERDELINGSUITKOMSTEN
In tabel 3 tonen we het gesimuleerde effect van de invoering van onze beleidsher-
vorming volgens gezinstype. We differentiëren tussen verschillende gezinssamen-
stellingen, omdat de verschillende aspecten van ons beleidsvoorstel wellicht andere
gezinstypes begunstigen of benadelen. De algemene armoedecijfers (20) blijven sta-
biel. De grote meerderheid van individuen die in een gezin met kinderen leven, gaat
erop vooruit, terwijl een vierde van de individuen in een gezin zonder kinderen zijn
beschikbaar inkomen ziet dalen na de invoering van de zorgtijduitkering. Globaal
gaat 28% van de bevolking erop vooruit in dit voorstel, terwijl 25% verliest.

TABEL 3: IMPACT OP INKOMEN VOOR VERSCHILLENDE BEVOLKINGSGROEPEN

Als we gezinnen met kinderen meer in detail bekijken, valt op dat eenoudergezin-
nen bijna allemaal tot de ‘winnaars’ behoren, wat ook geldt voor tweeverdieners
(21). Bij kostwinnersgezinnen is het effect meer gemengd. Ongeveer 42% van de
individuen die in een eenverdienersgezin wonen, zou inkomen winnen bij de invoe-
ring van de zorgtijduitkering, terwijl 52% zou verliezen. Dat is niet onverwacht,
omdat het gros van het budget dat we in de simulatie gebruiken, afkomstig is van de
afschaffing van het huwelijksquotiënt, dat net kostwinnersgezinnen een voordeel

(20) Aangezien we uitgaan van een gesimuleerd beschikbaar gezinsinkomen als basis, verschillen de
cijfers van degene die gebaseerd zijn op het beschikbare gezinsinkomen in de dataset. Over het alge-
meen liggen armoedecijfers berekend op basis van een gesimuleerd inkomen lager.
(21) Voor de gemiddelde bedragen van verschillende bestanddelen voor uiteenlopende gezinstypes,
zie Ghysels et al. (2011).
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 Armoederatio Winnaar of verliezer? 

Aandeel Huidig
stelsel 

Gesimuleerd 
alternatief 

Winnaar Verliezer 

Totale bevolking 100 % 11,5 % 11,7 % 28 % 25 % 

Individuen in gezinnen

zonder kinderen 59 % 12,8 % 13,5 % 0 % 27 % 

Individuen in gezinnen

met kinderen 41 % 9,2 % 8,5 % 74 % 23 % 

Eenoudergezinnen 
5 8 % 22 % 15 % 93 % 5 %

Tweeverdieners
21 % 2 % 2 % 88 % 10 % 

Eenverdieners 13 % 16 % 17 % 42 % 52 % 

N = 12934
Armoederatio’s werden berekend volgens de standaard EU-methodologie en drukken het percentage individuen
uit dat leeft in een huishouden met een equivalent beschikbaar gezinsinkomen lager dan 60% van de
mediaanwaarde van het betrokken land. Het equivalente beschikbare inkomen wordt berekend op basis van de 
aangepaste OESO-schaal. Het equivalente beschikbare inkomen wordt toegekend aan elk individueel gezinslid. 
Bron: EU-SILC, 2004. 
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toekent in vergelijking met tweeverdieners. Ook alleenstaande ouders waren te ver-
wachten begunstigden, want zij puren geen enkel voordeel uit het huwelijksquotiënt
omdat ze geen partner hebben om inkomen mee te delen. Onze simulaties tonen aan
dat het huidige voordeel uit het huwelijksquotiënt voor ongeveer de helft van de
leden van kostwinnersgezinnen groter is dan hetgeen de zorgtijduitkering hun zou
opleveren. Het ligt misschien minder voor de hand op te merken dat voor de meerder-
heid van de tweeverdieners (die op dit moment de grootste gebruikers van kinderop-
vangvoorzieningen zijn) de zorgtijduitkering netto meer zal opleveren dan het voor-
deel dat ze nu halen uit de directe en indirecte subsidiëring van de kinderopvang.

Dit alles betekent dat de voorgestelde hervorming een belangrijke horizontale her-
verdeling met zich meebrengt (vooral van kostwinnersgezinnen naar gezinnen met
kinderen). Dat vertaalt zich echter niet in even eenduidige aanwijzingen van vertica-
le herverdeling. Het armoedepercentage bij kostwinners stijgt immers nauwelijks,
terwijl de positieve impact voor alleenstaande ouders erg duidelijk is, met een
daling van de armoedegraad van 22 naar 15%.

De volgende grafiek en tabel geven meer details over de verticale herverdeling. Gra-
fiek 1 toont de verdeling van winnaars en verliezers naar inkomenskwintiel. Een
groot gedeelte van de bevolking ondervindt geen gevolgen van de herverdeling
(middelste blokjes), omdat deze individuen leven in gezinnen zonder kinderen en
geen gebruik maken van het huwelijksquotiënt. De verdeling van de relatieve win-
naars (onderste blokjes) neigt iets meer naar rechts dan de verdeling van de relatie-
ve verliezers (bovenste blokjes), wat suggereert dat gezinnen met hoge inkomens in
het algemeen meer kans hebben om tot de winnaars van de hervorming te behoren
dan gezinnen met relatief lage inkomens.

GRAFIEK 1: VERDELING VAN WINNAARS EN VERLIEZERS PER INKOMENSKWINTIEL (INDIVIDUEN IN
BELGIE, 2004)
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Tabel 4 geeft nog bijkomende details. De eerste kolom weerspiegelt de gemiddelde
verandering van het jaarlijkse beschikbare inkomen van individuen. Gemiddeld ver-
liezen individuen uit het onderste inkomenskwintiel een zeer klein bedrag terwijl
individuen uit de hogere inkomensgroepen een beetje winnen. Dat neemt niet weg
dat de bedragen voor alle inkomensgroepen zeer klein zijn, namelijk kleiner dan een
half procent van hun oorspronkelijk netto beschikbare jaarinkomen.

TABEL 4: DE COMPOSITIE VAN DE INKOMENSSTROMEN ACHTER DE ZORGTIJDUITKERING, PER
INKOMENSKWINTIEL (INDIVIDUEN IN BELGIE, 2004)

De verdere kolommen van tabel 4 ontleden deze kleine totale inkomensverandering
in de onderliggende inkomensstromen. De zorgtijduitkering brengt voor elke groep
een inkomensstijging met zich mee, die betaald wordt door twee inkomensdalin-
gen: een stijging van de inkomstenbelasting (door de afschaffing van de belastingaf-
trek voor kinderopvang en van het huwelijksquotiënt) en een stijging van de private
kostprijs van kinderopvangdiensten. Het is duidelijk dat deze drie elementen niet
gelijk verdeeld zijn over de bevolking. In het hoogste en laagste kwintiel bevinden
zich minder gezinnen met kinderen, waardoor deze inkomensgroepen gemiddeld
minder kinderzorguitkeringen ontvangen dan de middengroepen. Een gelijkaardige
demografische verklaring gaat op voor financieringskanalen, omdat de beide maatre-
gelen (directe subsidiëring van kinderopvang en belastingverminderingen voor het
gebruik van kinderopvangdiensten) vanzelfsprekend samenhangen met de aanwe-
zigheid van kinderen. Door de ingewikkelde allocatieregels van deze maatregelen is
het patroon van de laatste twee kolommen van tabel 4 geen eenvoudig doorslagje
van de verdeling van de zorgtijduitkering in kolom 3.

Het gros van de stijging van de belastingen vloeit echter voort uit een derde finan-
cieringskanaal, de afschaffing van het huwelijksquotiënt. Vermits de gezinnen die
voordeel halen uit het huwelijksquotiënt, kostwinnersgezinnen zijn, bevinden ze
zich meer in de onderste helft van de inkomensverdeling dan in de topkwintielen.
Dat verklaart meteen waarom relatief veel gezinnen in het tweede en derde kwintiel
er door de invoering van de voorgestelde maatregelen financieel op achteruit zou-
den gaan. Interessant is ook om op te merken dat het laagste inkomenskwintiel min-
der geraakt wordt. Dat is te verklaren door het lagere inkomensniveau van deze
groep gezinnen, waardoor ze weinig inkomstenbelasting betalen en relatief weinig
voordeel putten uit de toepassing van het huwelijksquotiënt. De afschaffing daarvan
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Inkomenskwintiel Gem. 
verandering 
van het
jaarlijkse netto
beschikba
inkomen

Zorgtijduitkering Verandering in
jaarlijkse 
belasting 

Inkomensverandering door 
de stijging van de te
betalen kost van
kinderopvangdiensten 

Alle bedragen uitgedrukt in EUR zijn gestandaardiseerd volgens de aangepaste OESO-schaal. 
Bron: EU-SILC, 2004. 
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raakt hen dan ook minder. Bovendien komen alleenstaanden, die helemaal niet kun-
nen genieten van een huwelijksquotiënt, vaker dan gemiddeld voor in de lagere-
inkomensgroepen.

Ook voor de verdeling van de stijging van kosten voor kinderopvang (laatste kolom
in tabel 4) zijn er bijkomende verklaringen. Het hervormingsvoorstel zou subsidies
voor kinderopvangvoorzieningen afschaffen, wat de private kostprijs van opvang
zou doen stijgen tot zijn werkelijke kostprijs. Om enigszins zicht te krijgen op de
eerste orde effecten van deze verandering, behandelen we deze stijging van de pri-
vate kostprijs als een vermindering van het beschikbare inkomen van de betrokken
gezinnen. We veronderstellen dus geen gedragsveranderingen of markteffecten. Met
deze veronderstellingen in gedachten toont de tabel niet enkel het resultaat van
demografische verschillen, maar ook het eindresultaat van twee tegengestelde effec-
ten. Enerzijds wordt kinderopvang meer gebruikt door gezinnen uit de hogere inko-
mensgroepen, waarin zich meteen ook de tweeverdieners concentreren. Daardoor
raakt de afschaffing van de subsidies voor de kinderopvang de hogere inkomens-
groepen meer dan de anderen. Anderzijds is de huidige tariefstructuur progressief
volgens het inkomen, wat impliceert dat gezinnen uit de lagere-inkomensgroepen
ook lagere ouderbijdragen betalen en hun gebruik dus voor een groter gedeelte ten
laste komt van de subsidies. Door de invoering van de zorgtijduitkering zien de lagere
inkomensgezinnen die kinderopvang gebruiken, hun private kostprijs sterker stijgen
dan de hogere inkomensgezinnen. Een combinatie van de beide mechanismen is te
zien in de tabel, met een relatief hogere bijdrage vanuit de laagste inkomensgroep,
zeker in vergelijking met het tweede kwintiel, dat door dit effect zijn hoge stijging
van inkomstenbelasting een beetje kan compenseren.

Al bij al illustreren de voorgaande tabellen dat de invoering van een zorgtijduitke-
ring en zijn budgettaire compensatie geen al te grote gevolgen zullen hebben voor
de inkomensverdeling, zelfs al vervangen we een aantal inkomensgevoelige beleids-
instrumenten door een universele uitkering. Dat neemt niet weg dat deze oefening
winnaars en verliezers kent. We signaleerden al voordien dat de grote winnaars van
dit beleidsvoorstel de alleenstaande ouders zijn. Een belangrijke groep van verliezers
vinden we bij de ouders die nu formele kinderopvang gebruiken aan lage tarieven
(d.w.z. gezinnen met een laag inkomen die terecht kunnen in de gesubsidieerde
opvang). Zij verliezen hun voordelige tarief en gaan plots veel meer betalen voor de
opvang, wat voor velen slechts ten dele wordt opgevangen door de zorgtijduitke-
ring. Voor gezinnen met een hoger inkomen die – zelfs in de gesubsidieerde sector-
een bijdrage betalen die de werkelijke kostprijs dichter benadert, kan het verlies
door de afschaffing van het belastingvoordeel voor kinderopvanggebruik dan weer
zwaarder wegen. Deze beide laatste gevolgen zijn evident afhankelijk van de
omvang van het budget voor de zorgtijduitkering.

Meer algemeen doet de relatief beperkte omvang van de verticale herverdeling niet
af aan de aanzienlijke horizontale herverdeling. Om dit laatste te illustreren, tonen
we in tabel 5 het gemiddelde inkomen van respectievelijk winnaars en verliezers,
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wat de inkomensverandering van grafiek 1 nog verduidelijkt. Vooral bij de lagere-
inkomensgroepen zijn de veranderingen aanzienlijk, zowel in absolute als in relatie-
ve cijfers. We besluiten dat bij ons beleidsvoorstel vooral horizontale herverdeling
niet te verwaarlozen is omdat het aantal individuen dat inkomen wint of verliest,
min of meer in evenwicht is binnen de inkomensgroepen en ook het algemene
armoedecijfer nauwelijks zou veranderen door de invoering van ons voorstel. Bij dit
laatste moeten we opmerken dat de algemene stabiliteit ook inhoudt dat voor elk
huishouden met kinderen dat uit de armoede wordt getild, een ander (meest waar-
schijnlijk kostwinnersgezin zonder kinderen) in de armoede terechtkomt.

TABEL 5: GEMIDDELDE INKOMENSVERANDERING DOOR DE INVOERING VAN DE ZORGTIJDUIT-
KERING BIJ WINNAARS EN VERLIEZERS PER INKOMENSKWINTIEL (GEMIDDELDE BEDRAGEN EN PRO-
CENTUELE VERANDERING)

3.5. EEN STATISCHE SIMULATIEOEFENING: WAT MET ARBEIDSAANBODEFFECTEN?
De hierboven uiteengezette vergelijkingen zijn gebaseerd op statische simulaties.
Dit houdt in dat mogelijke gedragsveranderingen niet worden gemodelleerd, zoals
een wijziging in het persoonlijke arbeidsaanbod als reactie op de gewijzigde verza-
meling van werkelijke zorgopties (“care capabilities set”). Het modelleren van de
mogelijke gedragsreacties overstijgt de opzet van dit artikel, maar op basis van resul-
taten uit de literatuur rond arbeidsaanbodreacties verkrijgen we een aantal indica-
ties omtrent richting en grootte van deze effecten.

De zorgtijduitkering vormt een deel van het niet-arbeidsinkomen. Empirische schat-
tingen van het arbeidsaanbod wijzen op negatieve inkomenselasticiteiten (22), wat
suggereert dat zowel werkende vaders als werkende moeders die winnen bij de uit-
kering, hun arbeidstijd zouden terugschroeven wanneer de zorgtijduitkering ingang 

(22) Voor een overzicht zie Blundell en MaCurdy, 1999.
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zou vinden. De mate waarin deze moeders en vaders hun arbeidstijd verminderen en
de hieruit resulterende inkomenseffecten, blijft een empirisch vraagstuk. Recente
schattingen van het inkomenseffect voor Vlaamse tweeverdienersgezinnen (Van Kla-
veren en Ghysels 2009) tonen inderdaad het verwachte negatieve effect, dat echter
zeer beperkt blijft in grootte voor zowel mannen als vrouwen. Dit wijst erop dat ook
de invoering van de gesimuleerde zorgtijduitkering, al bij al een relatief bescheiden
bedrag in het globale inkomen, waarschijnlijk een eerder beperkte arbeidsaanbodre-
actie teweeg zou brengen bij ouders die momenteel actief zijn op de arbeidsmarkt.

Deze schattingen zijn gebaseerd op gedrag dat volgt uit de huidige “care capabilities
set”. Men kan echter ook verwachten dat de (her)waardering van zorgtijd, zoals
door de zorgtijduitkering wordt beoogd, ook een verandering in de sociale waarde-
ring van ouderlijke zorgtijd met zich brengt en zo ook de preferenties van ouders
met betrekking tot hun eigen zorgtijd wijzigt (Kooreman en Wunderink, 1997).
Indien de individuele waardering van zorgtijd toeneemt terwijl de lonen op de
arbeidsmarkt gelijk blijven, dan voorspellen tijdsbestedingsmodellen een grotere
afname van het arbeidsaanbod dan wanneer enkel een verandering optreedt in het
niet-arbeidsinkomen. Opnieuw is echter de grootte van dit bijkomende effect een
empirisch vraagstuk.

In deze context is het relevant de evaluaties van het Noorse Cash for Childcare-
programma (CFC) van naderbij te bekijken. Parallel aan ons voorstel voorziet het
CFC een uitkering voor ouders die is gebaseerd op hun zorgverantwoordelijkheden.
Het is echter beperkter in de tijd (tot het kind 1 of 2 jaar oud is) en bovendien niet
onvoorwaardelijk (enkel voor ouders die geen gebruik maken van de gesubsidieerde
kinderopvangdiensten). Toch kunnen belangrijke parallellen worden getrokken tus-
sen de voorgestelde zorgtijduitkering en het CFC-programma, in die zin dat ouderlij-
ke zorgtijd wordt gewaardeerd (23), ofschoon tegen een veel hoger bedrag dan in
onze simulaties (ongeveer 4.400 EUR per jaar in vergelijking met 920 EUR in ons
voorstel) (Rönsen 2009:509).

Deze maatregel was het onderwerp van verschillende evaluatiestudies, sommige
meteen na de invoering van het CFC-programma, andere na een paar jaar. Alle stu-
dies stellen vast dat ouders zich inderdaad meer hebben teruggetrokken van de
arbeidsmarkt (Kornstad en Thoresen 2007; Rönsen 2009). Bovendien lijkt het effect
toe te nemen met de tijd, hetgeen mogelijk kan worden verklaard door verschillen-
de soorten leereffecten. Zo kan het bijvoorbeeld enige tijd duren eer ouders de her-
waardering van ouderlijke zorgtijd integreren in hun tijdsbestedingskeuzes. Tot vier
jaar na de invoering van de maatregel was er immers amper variatie merkbaar in het
gedrag van vaders, wat erop wijst dat het vooral moeders blijven die zich van de
arbeidsmarkt terugtrekken. De graduele verschuiving van genderrelaties waarop

(23) Op zijn minst in potentie, want ouders kunnen de CFC ook gebruiken om te betalen voor niet-
gesubsidieerde opvangdiensten.
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Lewis en Giullari (2005) hopen, heeft (voorlopig?) nog niet plaatsgegrepen in Noor-
wegen. Voor ons beleidsvoorstel impliceren deze bevindingen dat we geen sterke
gedragswijzigingen moeten verwachten op korte termijn en dat een vermindering
van de genderongelijkheden in tijdsbesteding niet automatisch zal volgen uit een
maatregel zoals de zorgtijduitkering.

Een maatregel zoals de zorgtijduitkering heeft mogelijk ook gevolgen voor de
tewerkstelling in kinderopvangdiensten. Het afschaffen van subsidies kan de vraag
van ouders naar deze diensten beïnvloeden, aangezien de prijs van kinderopvang
wijzigt. Aan de ene kant zullen de prijzen van de instellingen die momenteel wor-
den gesubsidieerd, stijgen tot een marktconform niveau, hetgeen de vraag naar kin-
deropvang kan doen dalen (en tevens de tewerkstelling in deze sector). Aan de
andere kant leidt de voorgestelde zorgtijduitkering tot een netto verandering in het
beschikbare inkomen voor sommige groepen, die vervolgens hun vraag naar deze
diensten kunnen uitbreiden of inkrimpen. De richting en grootte van het uiteindelij-
ke effect kan niet a priori worden bepaald, en blijft een empirisch vraagstuk, het-
geen de opzet van dit artikel overstijgt.

4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE

In dit artikel ontwikkelen we de idee van een zorgtijduitkering, ontworpen als een
universele compensatie voor de tijdsinvestering die het grootbrengen van kinderen
vergt. Het voorstel wil op drie vlakken verbeteringen aanbrengen ten opzichte van
de huidige situatie in België en, bij uitbreiding, de meeste westerse welvaartsstaten.
In de eerste plaats moet het de “gender balance” evenwichtiger maken. Aangezien
wordt gerefereerd naar tijd in plaats van naar goederen, is de voorgestelde zorgtijd-
uitkering het complement van de bestaande compensaties voor consumptiekosten
van kinderen. Op die manier wordt expliciet erkend dat het grootbrengen van kin-
deren niet enkel goederen (geld) vergt, maar ook tijd. Door de tijd die ouders beste-
den aan het zorgen voor kinderen monetair te waarderen, verhoogt de zorgtijduitke-
ring de sociale erkenning van een activiteit die vele ouders, en moeders in het bij-
zonder, beschouwen als een cruciaal onderdeel van hun identiteit. Als dusdanig kan
de effectieve invoering van een zorgtijduitkering bijdragen tot een evenwichtigere
man-vrouwverhouding in onze samenleving.

In de tweede plaats wordt werkelijke keuzevrijheid gevrijwaard. Het concept ‘wer-
kelijke keuzevrijheid’ is zonder twijfel zeer complex als het wordt doorgetrokken
tot concrete beleidsmaatregelen, zoals ons voorbeeld van kinderopvangbeleid illus-
treert. Werkelijke keuzevrijheid over de geprefereerde zorgmix voor het eigen kind
hangt immers niet enkel af van de financiële compensatie voor de tijdsinvestering
van ouders. Ook de beschikbaarheid van betaalbare kinderopvangplaatsen van hoge
kwaliteit, het werkschema van de ouder (dat mogelijk onregelmatige werkuren
bevat), zorgpreferenties van de partner (in het geval van tweeoudergezinnen) en de
praktijk op de werkvloer met betrekking tot de mogelijkheden om de werkuren tij-
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delijk te verminderen, zijn slechts enkele voorbeelden van belangrijke elementen
die de reikwijdte van een financiële compensatie voor zorgtijd overstijgen. Onze
focus lag op een financiële compensatie voor de tijd die ouders besteden aan kinder-
zorg, en we argumenteren dat de voorgestelde uitkering de werkelijke keuzevrijheid
vergroot. De bestaande compensatiemaatregelen met betrekking tot zorgtijd (bv.
ouderschapsverlof) worden afgeleid van de arbeidsmarktstatus van ouders (tewerk-
gesteld), waardoor een deel van de ouders wordt achtergesteld. Het universele
karakter van ons voorstel verhoogt de individuele handelingsvrijheid van ouders. In
die zin houdt het een belangrijke verbetering in ten opzichte van de huidige verza-
meling van zorgopties (“care capabilities set”) van ouders.

In de derde plaats voorziet de expliciete link naar een sociale norm met betrekking
tot de zorgtijd voor kinderen om een leidend principe voor ouderlijk gedrag zonder
sterke keuzebeperkingen op te leggen. Hierdoor vermijdt het voorstel een blinde
cultivering van de individuele handelingsvrijheid, die vooral de rechten bevordert
van deze individuen die nu al het sterkst staan in de maatschappij. Impliciete over-
blijfselen van patriarchale ouderschapsnormen zouden bijvoorbeeld kunnen leiden
tot een voornamelijk vrouwelijke terugtrekking van de arbeidsmarkt na de invoering
van een onvoorwaardelijke zorguitkering zoals we in dit artikel voorstellen. Ons
voorstel refereert echter aan voltijdse tewerkstelling en aan het feit dat de tijd die
ouders besteden aan de zorg voor hun kinderen, stelselmatig vermindert wanneer
hun kinderen ouder worden. Bijgevolg daalt de uitkering scherp doorheen de tijd en
wordt een levenslange terugtrekking van de arbeidsmarkt ontmoedigd, in tegenstel-
ling tot de huidige kostwinnerscompensaties zoals ze nog steeds bestaan in sommi-
ge welvaartsstaten.

Kortom, in het eerste deel van dit artikel ontwikkelen we de theoretische basis voor
een uitkering voor kinderzorg, waarbij we argumenteren dat de voorgestelde zorg-
tijduitkering de “gender balance” zal verbeteren en de werkelijke keuzevrijheid voor
individuele ouders zal vergroten, zonder de tewerkstellingsoriëntatie van welke bur-
ger dan ook structureel te ondermijnen.

De simulatieoefening in het tweede deel van dit artikel belicht de praktische gevol-
gen van zo’n uitkering. We simuleren de invoering van de ontworpen uitkering voor
kinderzorg in België. De huidige kostwinnerscompensatie (het huwelijksquotiënt)
en de subsidies voor kinderopvang worden hierin vervangen door onze zorgtijduit-
kering. Om een schending van het sociale contract van de vorige generaties te voor-
komen, beperken we de afschaffing van het huwelijksquotiënt tot individuen jonger
dan 50. Maar ook in dit scenario komt de budgettaire massa overwegend uit de
afschaffing van deze maatregel (bij de jongere generaties) en is slechts een kwart
van het budget afkomstig van de huidige directe subsidiëring van kinderopvangdien-
sten en het belastingvoordeel voor ouders die hiervan gebruik maken. Bijgevolg
wordt de verzameling van zorgopties (“care capabilities set”) van ouders grondig
gewijzigd, waarbij de stimulans om zich op de arbeidsmarkt te begeven in éénver-
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dienersgezinnen wordt vergroot en de verschillende soorten zorg voor kinderen
(ouderlijk, informeel, niet-gesubsidieerd formeel en gesubsidieerd formeel) gelijk
worden behandeld.

Deze verandering in de keuzestructuur kan mogelijk ook gedragsreacties veroorza-
ken waarbij ouders hun tijd anders gaan indelen tussen arbeid en gezin. De gevol-
gen hiervan zijn niet eenvoudig te bepalen en overstijgen de opzet van dit artikel.
De statische simulatie toont echter aan dat eenoudergezinnen in de overgrote meer-
derheid van de gevallen er financieel op vooruit zouden gaan bij de invoering van de
maatregel. Leden van dit familietype kennen een aanzienlijk hoger armoederisico
dan leden van tweeoudergezinnen. Door de invoering van de zorgtijduitkering
wordt hun armoederisico gevoelig verminderd, terwijl het armoederisico van de
andere familietypes niet toeneemt. Ondanks de stabiliteit van het armoederisico bij
eenverdienersgezinnen, ziet ongeveer de helft van deze families het netto beschik-
bare inkomen aanzienlijk afnemen van de invoering van de voorgestelde hervor-
ming. Hieruit blijkt duidelijk de stimulans voor ouders om hun arbeidsmarktbetrok-
kenheid te vergroten, die integraal deel uitmaakt van het voorstel. Dit vraagt tevens
om aanvullende maatregelen die de (her)integratie van momenteel inactieve perso-
nen op de arbeidsmarkt kunnen faciliteren.

Al bij al suggereren de theoretische behandeling en empirische simulatie dat het
mogelijk is om de dominante tewerkstellingsfocus van het huidige beleid met
betrekking tot de combinatie van arbeid en gezin te vermijden, terwijl tegelijkertijd
voldoende stimulansen worden voorzien om de band met de arbeidsmarkt te behou-
den en zo de langetermijndoelstellingen van hedendaagse westerse welvaartsstaten
te waarborgen. Vanzelfsprekend zijn meer empirische analyses en maatschappelijke
discussie onontbeerlijk vooraleer dit idee rijp is voor feitelijke implementatie.

____________
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BIJLAGE

TABEL A.1.: VERDELING VAN BETAALD WERK BIJ VADERS IN TWEEVERDIENERSGEZINNEN

TABEL A.2.: TIJD DOORGEBRACHT OP SCHOOL NAARGELANG VAN DE LEEFTIJD VAN HET KIND
(IN UREN)

654

N (waarnemingen) 574 
Gemiddeld 43u11’ 
Minimum 3.5 uren 
Maximum 167.0 uren 
Percentilen  
10 25.0 uren 
25 38.0 uren 
50 42.5 uren 
75 51.0 uren 
90 60.0 uren 
95 68.0 uren 
Bron: FFCS (2004-2005). 
Opmerking: oorspronkelijk werden de metingen in halve uren 
uitgedrukt 

Lftd Mediaan Gem. S.E. Minimum Maximum N Voorstel 

        
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0 
1 0.00 0.23 0.17 0.00 9.75 69 0 
2 0.00 6.52 1.48 0.00 43.42 60 0 
3 24.96 22.49 1.63 0.00 40.00 46 25 
4 28.43 27.25 1.30 0.00 49.75 46 28 
5 31.50 29.66 1.05 0.00 46.50 61 30 
6 30.42 28.57 1.23 0.00 43.00 40 30 
7 29.49 27.06 1.16 0.00 43.17 62 30 
8 33.36 34.99 1.92 13.50 103.50 58 30 
9 29.00 25.92 1.03 0.00 39.75 73 30 
10 26.75 22.60 1.66 0.00 40.50 49 30 
11 30.55 27.68 1.21 0.00 41.67 66 31 
12 30.75 27.01 1.62 0.00 43.17 55 31 
13 35.50 32.12 1.46 0.00 52.75 69 32 
14 26.00 25.02 1.83 0.00 45.75 51 32 
15 33.50 27.88 1.63 0.00 53.00 74 32 

Bron: FFCS (2004-2005). 
Opmerking: oorspronkelijk werden de metingen in halve uren uitgedrukt 
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MIMOSIS: EEN MICROSIMULATIEMODEL
VOOR SOCIAAL BELEID IN BELGIE. KORTE
BESCHRIJVING VAN HET MODEL MET
STEEKPROEFGEGEVENS 1 JANUARI 2009,
INKOMENS 2008 (1)

DOOR GUY VAN CAMP

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel

1. INLEIDING

Wanneer beleidsmakers bepaalde hervormingen in sociaaleconomische regelgeving
overwegen, ontstaat vaak de behoefte om a priori een inschatting te maken van de
mogelijke kostprijs en de verdelingsimpact (wie wint, wie verliest?) van deze maat-
regelen. Deze tekst beschrijft het microsimulatiemodel MIMOSIS (MIcrosimulation
MOdel for Belgian Social Insurance Systems) (2), dat toelaat om dergelijke impact-
schattingen voor een aantal beleidsdomeinen te maken.

De beleidsdomeinen waar MIMOSIS zich in eerste instantie op richt zijn: sociale-
zekerheidsbijdragen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, inkomensgaranties,
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en familiale uitkeringen. Voor elke hervorming
wordt via een geïntegreerde belastingmodule tevens het effect berekend op de ver-
schuldigde personenbelasting.

Het model MIMOSIS maakt gebruik van een steekproef van gecodeerde sociale gege-
vens van persoonlijke aard, afkomstig uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Socia-
le Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ). Het is door het gebruik van deze microgegevens dat een analyse van zowel
de impact op het budget als de verdeling van inkomens mogelijk wordt.

(1) De update van MIMOSIS, die in deze tekst beschreven wordt, kwam tot stand dankzij steun van
Federaal Wetenschapsbeleid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De hulp van Chris Brijs,
Hans Knapen, Anke Mutsaerts en Patrick Lusyne bij de verwerking van de gegevens wordt zeer
gewaardeerd. De auteur dankt Greet De Vil en Hendrik Nevejan voor commentaren op een vroegere
versie van de tekst. Resterende fouten zijn uiteraard enkel de verantwoordelijkheid van de auteur.
(2) MIMOSIS is een van de vele modellen die bestaan voor België. Voor een overzicht van andere
modellen zie Decoster (2010) en Decoster e.a. (2008).
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De oorspronkelijke versie van MIMOSIS werd ontwikkeld met behulp van admini-
stratieve gegevens van 2001 (steekproef 1 januari 2002) (3). Deze tekst beschrijft de
update van het model naar gegevens van 2008 (steekproef 1 januari 2009).

In sectie 2 van deze nota beschrijven we de steekproef waarop het model gebouwd
is. In deze sectie komt onder andere aan bod hoe gewichten geconstrueerd werden
om de gegevens van de steekproef op te hogen tot het niveau van de totale popula-
tie. In sectie 3 beschrijven we de werking van het model zelf. In deze sectie wordt
voornamelijk uitgelegd hoe de inputgegevens gemanipuleerd worden om bepaalde
impactschattingen te maken. In sectie 4 beschrijven we ten slotte een aantal indica-
toren die door het model geproduceerd worden.

De beschrijvingen in deze tekst zijn steeds gebaseerd op de steekproef van alle be-
schikbare observaties. Het model kan verder ook ingezet worden om de gegevens
van één fictief individu of gezin te verwerken. Op deze laatste mogelijkheid gaan we
in deze tekst niet verder in.

2. BESCHRIJVING MIMOSIS-STEEKPROEF

Het steekproefkader (4) wordt gevormd door alle individuen die, volgens het be-
stand met Rijksregistergegevens waarover de KSZ beschikt, in leven zijn op 1 janua-
ri 2009 en die verblijven in een Belgische gemeente (5). In deze groep zitten dus
voornamelijk personen die fysiek in België verblijven. Belgen die in het buitenland
verblijven, kunnen deel uitmaken van de groep maar enkel als ze een verblijfsadres
in België behouden hebben. Het gaat hier dus om mensen die tijdelijk het land verla-
ten hebben omdat ze bijvoorbeeld op vakantie zijn of omdat ze een tijdelijke missie
in het buitenland vervullen. Belgen die permanent in het buitenland verblijven wor-
den dus niet opgenomen in ons steekproefkader.

� Ieder individu in het geschetste steekproefkader kan geïdentificeerd worden op
basis van een uniek identificatienummer. Uit de set van alle mogelijke nummers
wordt een steekproef getrokken. Deze trekking wordt uitgevoerd in drie grote stap-
pen.

� Stap 1: er werd nagegaan hoeveel van de individuen, die random getrokken wer-
den voor de vorige MIMOSIS-steekproef, nog in leven waren op 1 januari 2009
(6). In totaal ging het om 90.641 individuen.

(3) Deze versie werd ontwikkeld in het kader van een aantal door Federaal Wetenschapsbeleid gefi-
nancierde AGORA-projecten. Voor een beschrijving van de eerste versie van het model zie Decoster
e.a. (2008).
(4) Zie Molenberghs en Gaens (1994), p. 11 voor een omschrijving van het begrip steekproefkader.
(5) Zie DOCDWH (2011), document “fiches_beschrijving_rr_ksz.doc” voor meer uitleg over de
inhoud van de Rijksregistergegevens in het DWH AM&SB.
(6) Voor de vorige MIMOSIS-steekproef werden 100.000 individuen getrokken uit een vergelijkbaar
steekproefkader op 1 januari 2002. Zie Vleminckx (2008) voor een beschrijving van de inhoud van
deze steekproef.
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� Stap 2: er werd een aanvulling van 9.359 individuen getrokken uit het geschetste
steekproefkader waaruit de 90.641 nog in leven zijnde individuen van de vorige
steekproef, verwijderd werden. De bijtrekking van deze 9.359 individuen gebeurt
via systematische steekproeftrekking en rekening houdend met de ongelijke uit-
val over leeftijdsklassen (7).

� Stap 3: van de in totaal 100.000 individuen die na stap twee bekomen worden,
worden ten slotte de identificatienummers opgevraagd van alle gezinsleden
indien het getrokken individu verblijft in een privaat gezin.

Gezinnen kunnen in deze context omschreven worden als alle individuen die het-
zelfde verblijfsadres hebben (8). Bijkomend kan men private en collectieve huishou-
dens onderscheiden.

Een privaat gezin, zoals gedefinieerd in het Rijksregister, vormt een benadering van
wat omschreven kan worden als een sociologisch gezin. Sociologische gezinnen wor-
den doorgaans omschreven als individuen die een verblijfsplaats delen en die geza-
menlijk beslissen over het overgrote deel van hun uitgaven (9). Voor de rest van deze
nota gebruiken we daarom de termen private en sociologische gezinnen door elkaar.

Collectieve huishoudens omvatten samenlevingsgemeenschappen zoals bejaardente-
huizen, hospitalen, gevangenissen, kloosters, … (10).
Bij het trekken van de steekproef in stap 1 en stap 2 wordt dus geen rekening
gehouden met het onderscheid tussen private en collectieve huishoudens. Bij het
opvragen van identificatienummers in stap 3 wel.

Van alle individuen die opgenomen worden in de uiteindelijke steekproef, worden
vervolgens een aantal variabelen uit het DWH AM&SB opgevraagd. Een volledige
lijst van de opgevraagde variabelen kan men terugvinden in FOD SZ (2011a) (11).

(7) De toegepaste principes van systematische steekproeftrekking worden uitgelegd in Vleminckx
(2011), sectie 9. Het volledige steekproefmechanisme wordt geïmplementeerd in het programma
SampleMIMOSIS_2009.sas (zie FOD Sociale Zekerheid (2011b)).
(8) Zie Rijksregister (2011).
(9) Zie Atkinson e.a. (1995), p. 16 voor meer info omtrent mogelijke omschrijvingen van het begrip
huishouden.
(10) Zie APS (2011).
(11) Het gaat hier niet noodzakelijk om variabelen die direct aanwezig zijn, maar om gemanipuleerde
variabelen. Het volledige pakket programma’s dat de basisgegevens van het DWH AM&SB omzet naar
de gevraagde gegevens, kan men vinden in FOD Sociale Zekerheid (2011c).
(11) De referentiepersoon is, in principe, de persoon die de belangen van het gezin behartigt of die
voor het grootste deel in het onderhoud van het huishouden voorziet. In de praktijk kan het echter ook
gaan om de persoon die zich met de administratieve zaken van het gezin bezighoudt (zie APS (2011)).
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2.1. CONSTRUCTIE VAN EEN HUISHOUDNUMMER EN RAMING VAN DE GEZINSOMVANG
De steekproef, opgebouwd volgens de hoger beschreven principes, omvat 299.257
individuen. Van deze individuen weten we, in principe, of ze a) in een collectief
huishouden verblijven en b) indien niet, wie de referentiepersoon (i.e. het gezins-
hoofd) van het private gezin was op 1 januari 2009 en 1 januari 2002 (12).

In totaal verblijven 1.172 individuen van deze steekproef in een collectief huishou-
den. Deze individuen krijgen een uniek huishoudnummer en worden in verdere
analyses als “alleenstaande” beschouwd.

Van 136 individuen die niet in een collectief huishouden verblijven, was de variabe-
le referentiepersoon op 1 januari 2009 niet ingevuld. Indien de variabele referentie-
persoon op 1 januari 2002 wel ingevuld was, werd deze waarde overgenomen. In
het andere geval wordt het individu beschouwd als een alleenstaande. Alle indivi-
duen uit private huishoudens, die hetzelfde identificatienummer van de referentie-
persoon hebben, worden voor verdere analyses beschouwd als leden van hetzelfde
huishouden.

Na controle bleek ook dat er 2 gezinnen in de steekproef opgenomen waren die res-
pectievelijk 27 en 28 personen omvatten. Hoewel dit principieel niet onmogelijk is,
neemt de kans op fouten in de gezinssamenstelling wel toe naarmate het aantal
leden toeneemt. Daarom werden deze twee gezinnen verwijderd uit de steekproef
die verder geanalyseerd zal worden.

Na deze ingreep houden we 299.202 individuen over. De 298.030 individuen van deze
groep die in private gezinnen wonen, wonen in totaal in 97.760 verschillende gezinnen (13).

2.2. CONSTRUCTIE VAN EEN AANTAL KARAKTERISTIEKEN OP BASIS VAN GEGEVENS
UIT HET RIJKSREGISTER
In de set van variabelen die voor alle individuen werden opgevraagd (14), nemen de
variabelen uit het Rijksregisterbestand een speciale plaats in, omdat ze toelaten de
gezinseenheden af te bakenen en informatie bevatten over de onderlinge relatie tus-
sen gezinsleden.

(12) Deze manipulaties worden uitgevoerd met het programma CreatePopCharAndWeights.sas (zie
FOD Sociale Zekerheid (2011c)).
(13) Zie Vleminckx (2011) voor de volledige lijst van variabelen.
(14) De 7 observatielijnen waarvoor geen aanpassing werd uitgevoerd, waren ook lijnen waarvoor
het identificatienummer van het individu gelijk was aan dat van de referentiepersoon.
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Een van deze Rijksregistervariabelen is de variabele NAREGNIS_RELATION die de
verhouding van ieder gezinslid ten opzichte van het gezinshoofd uitdrukt met een
code. De mogelijke waarden die de variabelen NAREGNIS_RELATION kan aanne-
men, geven we weer in tabel 1.

TABEL 1: MOGELIJKE WAARDEN VAN DE VARIABELE NAREGNIS_RELATION

Mogelijke waarde Omschrijving
1 gezinshoofd
2 echtgenoot, echtgenote
3 zoon, dochter
4 schoonzoon, schoondochter
5 kleinzoon, kleindochter
6 vader, moeder
7 schoonvader, schoonmoeder
8 grootvader, grootmoeder
9 broer, zuster
10 schoonbroer, schoonzuster
11 verwant, verwante
12 zonder familieverband
13 stiefzoon, stiefdochter
14 achterkleinzoon, achterkleindochter
15 oom, tante
16 neef, nicht (verwantschap in de derde graad)
17 neef, nicht (verwantschap in de vierde graad)
20 gemeenschappen, tehuizen

In principe moet de variabele NAREGNIS_RELATION steeds een waarde 1 hebben
voor de referentiepersoon van het gezin. Dit bleek in 136 gevallen niet zo te zijn. De
waarde voor de variabele NAREGNIS_RELATION bleek in deze gevallen missing en
werd daarom manueel op 1 geplaatst.

In principe mag er per gezin ook maar 1 individu voorkomen met de waarde 1 voor
de variabele NAREGNIS_RELATION. Er bleken echter 9 gezinnen te zijn waarvoor
deze variabele 2 maal een waarde 1 had binnen het gezin. In 7 van de 9 gevallen
was een van de twee geobserveerde cases reeds gezinshoofd in 2002. Voor deze
gevallen werd de waarde van de variabele NAREGNIS_RELATION niet aangepast. De
waarde van de individuen die niet eerder als gezinshoofd geïdentificeerd werden,
werd manueel aangepast naar een waarde 12 voor de variabele NAREGNIS_RELA-
TION, i.e. zonder familieverband (15).

(15) Alle manipulaties in deze sectie werden uitgevoerd met het programma CreatePopCharAnd-
Weights.sas (zie FOD Sociale Zekerheid (2011c)).
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Voor de resterende twee gevallen werd de waarde 1 voor NAREGNIS_RELATION
behouden in de lijn waarvoor het identificatienummer van het individu gelijk was
aan dat van de referentiepersoon. In het andere geval werd de waarde 1 manueel
omgezet naar een waarde 12.

In principe zou per gezin ook maar één keer een waarde 2, i.e. partner van het
gezinshoofd, mogen voorkomen. Dit bleek nu niet het geval te zijn. In 7 gezinnen
bleken er 2 partners te zijn en in 1 geval waren er 3 partners. Deze gevallen werden
manueel gecorrigeerd na inspectie van de betreffende gezinnen. In 4 gevallen ble-
ken er telkens 2 partners voor te komen met volledig dezelfde gegevens. Vermoede-
lijk gaat het hier dus om lijnen die onterecht tweemaal geselecteerd geweest zijn bij
het samenstellen van de steekproef en toch verschillende identificatienummers
gekregen hebben. Een van deze twee lijnen werd daarom verwijderd uit de steek-
proef die verder geanalyseerd zal worden.

Een variabele die we in de vorige MIMOSIS-steekproef wel direct observeerden maar
nu niet, is de variabele NAREGNIS_CIVIL. We geven in tabel 2 de mogelijke waar-
den die deze variabele kan aannemen.

TABEL 2: MOGELIJKE WAARDEN VAN DE VARIABELE NAREGNIS_CIVIL

Mogelijke waarde Omschrijving
1 ongehuwd
2 gehuwd
3 weduwnaar, weduwe
4 uit de echt gescheiden
5 gescheiden van tafel en bed

Op basis van andere beschikbare gegevens, proberen we de waarden van NARE-
GNIS_CIVIL_2009 op 1 januari 2009 te reconstrueren. Indien er binnen een gezin
twee individuen voorkomen met een waarde van respectievelijk 1 en 2 voor de varia-
bele NAREGNIS_RELATION, geven we voor beide individuen de waarde 2 aan de
variabele NAREGNIS_CIVIL_2009. Indien na deze operatie de variabele
NAREGNIS_CIVIL_2009 nog niet is ingevuld, nemen we de waarde van
NAREGNIS_CIVIL_2002 van 1 januari 2002 over indien deze waarde toen groter was
dan 2. Indien na deze tweede stap de waarde van NAREGNIS_CIVIL_2009 nog niet is
ingevuld, beschouwen we iemand als weduwnaar of weduwe indien een individu
ouder is dan 18 en een overlevingspensioen ontvangt. Iemand wordt beschouwd als
uit de echt gescheiden indien hij volgens de variabele NAREGNIS_CIVIL_2002
gehuwd was op 1 januari 2002 en er in 2008 geen overlevingspensioen werd betaald
en indien er geen aanwijzingen zijn van een partner op 1 januari 2009. Indien er in
een gezin op 1 januari 2002 twee individuen waren met de waarde
NAREGNIS_CIVIL_2002 gelijk aan 2, i.e. gehuwd, en indien voor geen van deze indivi-
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duen na de voorgaande operaties een waarde werd ingevuld voor de variabele NARE-
GNIS_CIVIL_2009, dan wordt ook op 1 januari 2009 de waarde gelijk gezet aan 2. Alle
andere individuen, waarvoor in de voorgaande operaties geen waarde voor NARE-
GNIS_CIVIL_2009 werd ingevuld, worden beschouwd als ongehuwden (16).
Behalve het unieke identificatienummer van het individu, het gezin waartoe een
individu behoort, de relatie van een individu met het gezinshoofd (in
NAREGNIS_RELATION) en de burgerlijke staat (in NAREGNIS_CIVIL) observeren
we van de individuen in de steekproef ook nog de maand en het jaar van geboorte,
het geslacht, de gemeente waarin het individu woont, de LIPRO-positie, of het indi-
vidu al dan niet random geselecteerd is in de eerste of de tweede stap van de steek-
proeftrekking en een code die het huishouden typeert (17).

2.3. DE STEEKPROEFGEWICHTEN
Tot nog toe rapporteerden we enkel resultaten op het niveau van de steekproef.
Indien we deze steekproef willen gebruiken om uitspraken te doen over de popula-
tie in zijn geheel, hebben we nood aan steekproefgewichten die corrigeren voor de
niet-toevallige wijze waarop de observaties in de steekproef geselecteerd werden.
Deze gewichten werden zowel voor individuen als gezinnen geconstrueerd (18).

In tabel 3 geven we de verdeling van het gewogen aantal observaties naar geslacht
en regio. Indien we de lijnen voor mannen en vrouwen zouden optellen, stellen we
vast dat de totale aantallen per regio vrij goed benaderd worden. Dit mag echter niet
verhullen dat er voor de Regio Brussel Hoofdstad een onderschatting is van het aan-
tal mannen en een overschatting van het aantal vrouwen. Beide afwijkingen com-
penseren elkaar min of meer (19).

(16) Meer informatie over de inhoud van deze gegevens kan men vinden in DOCDWH (2011), zie
document “fiches_beschrijving_rr_ksz.doc”.
(17) In Van Camp (2011) geven we een meer uitgebreide beschrijving van de procedure die gevolgd
werd om deze gewichten te construeren.
(18) In Appendix 2 van Van Camp (2011) ontbinden we deze rapportering verder naar leeftijds-
groepen van 5 jaar. Uit deze ontbinding blijkt dat de afwijking voor de Regio Brussel Hoofdstad vooral
een gevolg is van afwijkingen voor mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar. Het ref-
erentiepunt voor de bepaling van de leeftijd in alle toepassingen voor deze nota is 1 januari 2009.
(19) De gegevens in kolom werkelijke verdeling zijn gebaseerd op gegevens van ADSEI, zie ADSEI. 
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TABEL 3: GEWOGEN AANTAL OBSERVATIES OP INDIVIDUEEL NIVEAU NAAR GESLACHT EN
REGIO20 (20)

Werkelijk Gewogen Procentuele
aantal aantal afwijking

op basis van op basis van gewogen
bevolkings- steekproef aantal
statistieken en werkelijk

2009 aantal

Mannen Regio Brussel Hoofdstad 516.250 503.135 -2,6
Regio Vlaanderen 3.064.169 3.051.317 -0,4
Regio Wallonië 1.688.232 1.690.329 0,1

Vrouwen Regio Brussel Hoofdstad 552.282 565.460 2,3
Regio Vlaanderen 3.144.708 3.157.629 0,4
Regio Wallonië 1.787.439 1.785.410 -0,1

2.4. BESCHRIJVING VAN EEN AANTAL VARIABELEN IN ANDERE BRONNEN DAN HET
RIJKSREGISTER
Van alle individuen die geselecteerd werden voor de steekproef, werden behalve de
eerder geciteerde Rijksregistergegevens ook een aantal gegevens opgevraagd die
door verschillende Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) geleverd
worden aan het DWH AM&SB. In tabel 4 geven we een lijst van de afkortingen die
we verder gebruiken om de verschillende geconsulteerde bronnen te omschrijven
en een korte omschrijving van deze bronnen. Tenzij anders vermeld zijn de gege-
vens uit een besproken bestand beschikbaar voor het observatiejaar 2008.

TABEL 4: AFKORTING EN OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE BRONNEN WAARUIT GEGE-
VENS WORDEN OPGEVRAAGD VOOR DE GESELECTEERDE INDIVIDUEN (21)

Naam file Omschrijving

CIMIRe Een bestand met individuele gegevens over de loopbaan van werknemers. Het bestand bevat zowel
gegevens van periodes waarin de werknemer beroepsactief was, als periodes waarin hij niet
beroepsactief was. De mogelijke observatiejaren in het bestand lopen van 1954 tot en met 2001.

NIC Een bestand met individuele gegevens over de periode van primaire arbeidsongeschiktheid en
moederschapsbescherming van verzekerden in het stelsel der werknemers en zelfstandigen.

PODMI Een bestand met individuele gegevens over de tussenkomsten van OCMW’s inzake sociale bijstand.
PensCad Een bestand met individuele gegevens over de uitbetaalde eerste- en tweedepijlerpensioenen.
RKW_RG Een bestand met een aanduiding dat het individu een rechtgevend kind is in de kinderbijslag in het

stelsel der werknemers, het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag en het stelsel van de ambtenaren.

(20) Meer info over de meeste van deze bestanden kan gevonden worden in DOCDWH (2011).
(21) De resultaten zijn gewogen met de individuele wegingsfactoren. Alle gepresenteerde resultaten
die vanaf nu volgen, zijn gewogen met de geconstrueerde wegingsfactoren.
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RKW_RHE en bestand met een aanduiding dat het individu een rechthebbende is in de kinderbijslag in het
stelsel der werknemers, het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag en het stelsel van de ambte-
naren.

RKW_BT Een bestand met een aanduiding dat het individu een bijslagtrekkende is in de kinderbijslag in het
stelsel der werknemers, het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag en het stelsel van de ambte-
naren.

RSVZ_KB_RG Een bestand met een aanduiding dat het individu een rechtgevend kind is in de kinderbijslag in het 
telsel der zelfstandigen.

RSVZ_KB_RH Een bestand met een aanduiding dat het individu een rechthebbende is in de kinderbijslag in het
stelsel der zelfstandigen.

RSVZ_KB_BT Een bestand met een aanduiding dat het individu een bijslagtrekkende is in de kinderbijslag in het
stelsel der zelfstandigen.

RVA Een bestand met gegevens van individuen die recht hebben op een uitkering ten laste van de RVA.
Het gaat hier onder andere om uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, maar ook personen in 
loopbaanonderbreking of met brugpensioen.

FAO Een bestand met gegevens over individuen waarvan de verzekering tegen arbeidsongevallen opge--
volgd wordt door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

FBZ Een bestand met gegevens over individuen waarvan de verzekering tegen arbeidsongevallen opge-
volgd wordt door het Fonds voor Beroepsziekten.

RIZIV Een bestand met gegevens over individuen waarvan de invaliditeit erkend is door de Geneeskundi-
ge Raad voor Invaliditeit (GRI).

FOD_SZ Een bestand met gegevens over individuen waarvan de handicap erkend is met het oog op het
bekomen van een tegemoetkoming aan personen met een handicap.

LABM97 Een bestand met een beperkt aantal arbeidsmarktgegevens van individuen voor de periode 1997 
tot en met 2008.

RSVZ Een bestand met gegevens van individuen die waren aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds 
voor zelfstandigen.

RSZPPO_-UART Een bestand met gegevens van individuen die tewerkgesteld waren bij een lokale of provinciale
overheid. Enkel gegevens voor het vierde kwartaal van 2008.

RSZPPO_
20022008 Een bestand met gegevens van individuen die tewerkgesteld waren bij een lokale of

provinciale overheid in de periode 2002 tot en met 2008.
RSZ_QUART Een bestand met gegevens van individuen die tewerkgesteld waren als loontrekkende met uitzonde-

ring van deze die tewerkgesteld waren bij een lokale of provinciale overheid. Enkel gegevens voor
het vierde kwartaal van 2008.

RSZ_20022008 Een bestand met gegevens van individuen die tewerkgesteld waren als loontrekkende in de periode
2002 tot en met 2008, met uitzondering van deze die in de betreffende periode tewerkgesteld
waren bij een lokale of provinciale overheid.

Een aantal gegevens over de omvang van de verschillende geciteerde bestanden is opgenomen in

tabel 5.
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De kolom Totaal van tabel 5 geeft het aandeel van verschillende individuen per bestand
als percentage van de totale populatie (22). Uit deze kolom kan onder andere afge-
leid worden dat we van meer dan de helft van de populatie gegevens observeren in
het loopbaanbestand van werknemers (zie de lijn CIMIRe) of in het bestand met
arbeidsmarktgegevens voor de periode 1997 tot en met 2008 (zie de lijn LABM97).

In de kolom Totaal Uniek van tabel 5 geven we het aandeel van verschillende indivi-
duen per bestand die enkel en alleen voorkomen in het betreffende bestand als per-
centage van alle verschillende individuen in het bestand. Uit deze kolom blijkt
onder andere dat meer dan 70% van de kinderen die recht geven op kinderbijslag en
gekend bij de RKW (zie de lijn RKW_RG) en meer dan 60% van de kinderen die
recht geven op kinderbijslag en gekend bij de RSVZ (zie de lijn RSVZ_KB_RG), enkel
en alleen voorkomt in het bestand van de rechtgevende kinderen.

In de daaropvolgende kolommen van tabel 5 geven we het aandeel van individuen
die gelijktijdig voorkomen in het bestand dat vermeld wordt in de lijn en de kolom
van de tabel, uitgedrukt als een percentage van het aantal individuen in het bestand
dat vermeld wordt in de lijn. Zo blijkt uit de gegevens in tabel 5 dat zeer veel van de
kinderen die niet enkel alleen in het bestand van de rechtgevende kinderen in de
kinderbijslag zitten, ook geobserveerd worden in het bestand met RSZ gegevens (zie
respectievelijk de kruising van de lijn RKW_RG en kolom RSZ_20022008 en de lijn
RSVZ_KB_RG en kolom RSZ_20022008).

Uit tabel 5 kan ook afgeleid worden dat de meeste individuen in de steekproef ooit
gekend geweest zijn als loontrekkende in de periode 1997 tot en met 2008 (zie
kolom LABM97). Uitzonderingen komen vooral voor bij de rechtgevende kinderen
(zie lijnen RKW_RG en RSVZ_KB_RG en kolom LABM97), gepensioneerden (zie de
lijn PensCad en kolom LABM97) en personen met een handicap (zie de lijn FOD-SZ
en kolom LABM97).

Het valt ten slotte ook op dat 64% van de individuen die voorkomen in het RVA-be-
stand, ook gelijktijdig geobserveerd worden in het bestand met kwartaalgegevens
van de RSZ (zie de lijn RVA en kolom RSZ_Quart van tabel 5).

(22) Voor meer details, zie Van Camp (2011), sectie 2.4 en de programma’s in FOD Sociale Zeker-
heid (2011b) en FOD Sociale Zekerheid (2011c).
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In deze sectie kunnen we uiteraard niet alle details behandelen van de manipulaties
die werden uitgevoerd om de inputfile van het model te construeren (23). Eén alge-
mene regel die gevolgd werd bij de bewerking van de deelbestanden, was dat per
deelbestand slechts één observatielijn per individu werd overgehouden (24). In
sommige bestanden kwam het immers voor dat één individu geobserveerd werd
met meerdere observatielijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer individuen
gedurende een jaar verschillende rechten in een bepaalde wetgeving hadden of ver-
schillende statuten als loontrekkende of zelfstandige hadden.

Deze reductie tot één lijn gebeurde meestal door de karakteristieken te nemen van
het recht of de arbeidsmarktactiviteit met de hoogste vergoeding en de uitbetaalde
bedragen op te tellen over alle observatielijnen. Waar het wenselijk was om meerdere
rechten per individu te weerhouden, werden gegevens van bepaalde observatielijnen
soms geconverteerd in variabelen. Dit is onder meer gebeurd voor de betaalde pensioe-
nen om het onderscheid tussen rust- en overlevingspensioenen te kunnen behouden.
Ook bij de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit gebeurde dit om later het onderscheid te
kunnen maken tussen invaliditeits- en materniteitsuitkeringen.

Aangzien observaties over het arbeidsmarktverleden van individuen in de steekproef
een belangrijke rol spelen bij latere analyses met het model, bespreken we de infor-
matie die uit deze bronnen betrokken wordt, meer in detail in wat volgt.

2.4.1. Bestanden met gegevens inzake arbeidsmarkthistoriek van loon en weddetrek-
kenden (LABM97, RSZPPO_20022008, RSZ_20022008 en CIMIRe)
Voor alle individuen uit de steekproef, die actief geweest zijn als loon en weddetrek-
kende in de periode 1997 tot en met 2008, kunnen we op basis van het bestand
LABM97 identificeren of ze voornamelijk actief waren op de private dan wel op de
publieke arbeidsmarkt. Voor de gevallen die vooral actief waren op de private
arbeidsmarkt kunnen we onderscheiden of dit vooral in een arbeiders- dan wel een
bediendenstatuut was. Voor gevallen op de publieke arbeidsmarkt kunnen we
contractuelen van ambtenaren onderscheiden.

De bestanden RSZ_20022008 en RSZPPO_20022008 bevatten veel minder variabe-
len dan de bestanden RSZ_Quart en RSZPPO_Quart, maar laten toch toe om een
aantal aspecten van de arbeidsmarktactiviteit van loon- en weddetrekkenden te
kwantificeren voor de jaren 2002 tot en met 2008. De variabelen die voor ieder van
de jaren 2002 tot en met 2008 geïdentificeerd worden, worden opgelijst in tabel 6.

(23) Documentatie over de observatie-eenheden die gebruikt worden in de verschillende basisbestan-
den kan men vinden in DOCDWH (2011).
(24) Met de uitwerking van deze concepten bouwen we verder op het werk beschreven in Mutsaerts
(2011).
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TABEL 6: AFKORTING EN OMSCHRIJVING VAN VARIABELEN DIE DE ARBEIDSMARKTACTIVITEIT VAN
LOON- EN WEDDETREKKENDEN KWANTIFICEREN VOOR DE JAREN 2002 TOT EN MET 2008 (25)

Naam variabele Omschrijving

ASSIMDAYS Aantal gelijkgestelde dagen gedurende het jaar
REMDAYS Aantal vergoede dagen gedurende het jaar
REMHOURS Aantal vergoede uren gedurende het jaar
REMUN Totaal inkomen uit arbeid op jaarbasis (in klassen van 10 EUR)
DAYS_FULL Aantal dagen voltijdse arbeid gedurende het jaar
DAYS_PART Aantal dagen deeltijdse arbeid gedurende het jaar
LABMSTAT_PRIV Belangrijkste status op de private arbeidsmarkt gedurende het jaar (arbeider, bediende)
LABMSTAT_PUB Belangri jkste status op de publieke arbeidsmarkt gedurende het jaar

(contractueel, ambtenaar)
SALJRS Dagloon

De eerste 4 variabelen uit tabel 6 kunnen verder ook nog ingevuld worden voor de
jaren dat individuen actief waren op de private arbeidsmarkt in de periode 1954 tot
en met 2001.

Op basis van deze gegevens kan onder andere een beeld geschetst worden van het
aantal loopbaanjaren die een minimum pensioenrecht per loopbaanjaar opleveren. In
figuur 1 schetsen we op basis van de observaties die voorkomen in het CIMIRe-be-
stand, de dichtheidsfunctie van het aantal jaren met een minimumrecht per individu.

(25) Meer uitleg over deze begrippen kan men vinden in DOCDWH (2011), documenten “fiches,
beschrijving RSZ, Nederlands, versie 3-1-2011.doc” en “fiches, beschrijving RSZPPO, Nederlands, ver-
sie 20-5-2011.doc”.
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BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2011

FIGUUR 1: DICHTHEIDSFUNCTIE VAN HET AANTAL LOOPBAANJAREN DAT IN AANMERKING
KOMT VOOR EEN MINIMUM PENSIOENRECHT PER LOOPBAANJAAR VOOR WERKNEMERS IN DE PRI-
VATE SECTOR

Verder kan op basis van de CIMIRe-gegevens ook nagegaan worden wat de leeftijd
van het eerste arbeidsmarktcontact was van individuen die actief zijn of geweest
zijn op de private arbeidsmarkt en van de leeftijd waarop de eerste gelijkstelling
geregistreerd werd. In figuur 2 schetsen we de densiteit van deze leeftijdsgegevens.
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FIGUUR 2: DICHTHEIDSFUNCTIE VAN DE LEEFTIJD VAN EERSTE ARBEIDSMARKTERVARING EN
EERSTE GELIJKSTELLING VOOR WERKNEMERS IN DE PRIVATE SECTOR

Zoals blijkt uit figuur 2, levert het overgrote deel van de geobserveerden zijn eerste
arbeidsmarktprestatie tussen de leeftijd van 15 en 28 jaar met een piek rond 20-21
jaar. De eerste gelijkstelling van dagen kent een gelijkaardig verloop als de gepres-
teerde dagen, maar piekt minder en vindt doorgaans plaats op een iets latere leeftijd
dan de eerste prestatie.

2.4.2. Constructie van het laatst verdiende dagloon
Een gegeven dat we voor sommige individuen direct observeren in een van de
arbeidsmarktbestanden en dat we voor bepaalde andere gevallen reconstrueren, is
het laatst verdiende dagloon. Dit concept wordt opgeslagen onder de naam SAL-
JRS_LAST_CORR. Dit gegeven neemt in latere analyses een belangrijke plaats in
omdat het zal dienen als input voor de herberekening van bepaalde uitkeringen en
omdat het een indicatie geeft van het verdienvermogen van een individu.

Wanneer een instelling (RSZ of RSZPPO) een dagloon aanlevert, werd daarvoor een
aantal vergoedingen voor gepresteerde arbeid, uitgekeerd gedurende een bepaalde
periode, gedeeld door de arbeidstijd gepresteerd gedurende dezelfde periode (26). We
noemen deze variabele verder dagloonconcept 1 (27).

(26) In tegenstelling tot de andere nominale bedragen uit de data-aanvraag werd dit direct geobser-
veerde dagloonconcept niet ingedeeld in klassen.
(27) Deze herwaarderingscoëfficiënten worden opgenomen in Appendix 4 van Van Camp (2011).
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Op basis van het laatste jaar waarvoor loon- en arbeidstijdgegevens beschikbaar zijn,
kunnen we ook zelf een dagloonconcept berekenen. Dit gebeurde op twee verschil-
lende manieren:
� de geobserveerde loonmassa gedeeld door het aantal vergoede dagen (dagloon-

concept 2);
� de geobserveerde loonmassa maal 7,6 gedeeld door het aantal uren werk

(dagloonconcept 3).

Deze concepten worden per individu enkel onder bepaalde voorwaarden berekend.
Een individu moet op jaarbasis minimaal 24 dagen of 182 uur gewerkt hebben (i.e. 4
weken in een 6-dagenweek of het equivalent in dagen van 7.6 uur per dag). De
geobserveerde tijdsprestaties mogen ook niet groter zijn dan 52*6 dagen of 52*6*7.6
uren. Van observatielijnen die niet voldoen aan deze regels, worden de loon- en
arbeidstijdgegevens niet gebruikt voor de reconstructie van het dagloon en wordt
de waarde van het geschat dagloon op 0 gezet.

Voor ongeveer 71% (7.635.230 eenheden op een totaal van 10.753.080) van het
gewogen aantal eenheden in de steekproef observeren we loon- en arbeidstijdgege-
vens in minstens een prestatiejaar gaande van 2008 tot 1954.

Voor ongeveer 60% (4.646.508 op een totaal van 7.635.230 eenheden) van deze
groep observeren we een dagloon dat door de RSZ of RSZPPO direct wordt aangele-
verd voor 2008. Voor 9% van alle gevallen is er geen dagloon voor 2008 maar wel
voor een dagloonconcept dat hetzij door de RSZ of de RSZPPO direct wordt aange-
leverd voor een van de jaren voorafgaand aan 2008.

Voor alle gevallen waarvoor het dagloonconcept 1 beschikbaar was, werd
SALJRS_LAST_CORR ingevuld op basis van dit concept. Voor andere gevallen werd
eerst de voorkeur gegeven aan dagloonconcept 2 en indien dat niet beschikbaar was
werd dagloonconcept 3 gebruikt voor de invulling van het laatst verdiende dagloon.
Indien SALJRS_LAST_CORR werd ingevuld op basis van gegevens van een observa-
tiejaar voorafgaand aan 2008, werd de waarde geherwaardeerd op basis van de her-
waarderingscoëfficiënten (28).

Na deze ingrepen wordt gecontroleerd of de waarde van SALJRS_LAST_CORR geen
outlier is ten opzichte van de verdelingsgegevens van 2008. We beschouwen een
waarde als een outlier indien de gereconstrueerde waarde groter is dan het gemid-
delde plus tweemaal de standaardafwijking van de observaties van 2008 van het
dagloonconcept 1. Concreet is de gebruikte bovengrens gelijk aan 309,93 EUR (29).

(28) Het gemiddelde van dagloonconcept 1 dat we observeren voor 2008 is 122,05 EUR en de stan-
daardafwijking 93,94 EUR. Dit impliceert dat we waarden vanaf 309.93 EUR klasseren als outliers.
(29) Voor de raming van dit minimum dagloon vertrekken we van het Gewaarborgd Gemiddeld Mini-
mum MaandInkomen (GGMMI) van een 22 jarige met 1 jaar anciënniteit. In 2008 bedroeg het
GGMMI 1.360,71 EUR (zie Put (2008), p. 1043). Dit bedrag wordt vermenigvuldig met 12/13 in de
veronderstelling dat dit maandbedrag het maandequivalent van een eindejaarspremie van 1 maand
bevat. Vervolgens wordt dit bedrag gedeeld door (52*5)/12 of 21,66667, het verondersteld aantal
gewerkte dagen per maand in een voltijdse betrekking.
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Indien voor outliers het dagloonconcept 2 of het dagloonconcept 3 geen outlier was,
werd de waarde van SALJRS_LAST_CORR vervangen door een van deze waarden.

Het dagloonconcept dat we na de voorgaande stappen bekomen, blijkt in ongeveer
3% van alle gevallen waarvoor we arbeidsmarktgegevens observeren, gelijk te zijn
aan 0. In een aantal gevallen moeten we ook ver teruggaan in de tijd om een waarde
voor SALJRS_LAST_CORR te kunnen construeren. Het ontbreken of verouderd zijn
van het gereconstrueerde gegeven is echter vooral van belang voor de groep die
potentieel nog actief is op de arbeidsmarkt, omdat het gereconstrueerde dagloon
vooral voor simulaties met betrekking tot die groep zal ingezet worden. Daarom rap-
porteren we in tabel 7 gegevens met betrekking tot het gereconstrueerde dagloon
voor de groep van individuen die 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 65.

Tabel 7 geeft meer informatie met betrekking tot de bron (i.e. uit welke bron werd
het gereconstrueerde gegeven gerecupereerd), het prestatiejaar (i.e. in welk jaar
werden de gegevens waarop de reconstructie gebaseerd is, geregistreerd) en de
hoogte van het gereconstrueerde dagloon.

Voor de bron onderscheiden we 5 mogelijke waarden:
� ofwel is een gegeven geen outlier volgens de hoger gedefinieerde regels en geba-

seerd op gegevens van de RSZ, RSZPPO of CIMIRe. Voor de bronwaarde wordt in
dit geval de afkorting van het bestand gebruikt;

� ofwel was het niet mogelijk om een dagloon te construeren. De waarde voor
bron is in dit geval “Onbekend”;

� ofwel is de observatiewaarde groter dan 309,93 EUR. De waarde voor bron is in
dit geval “Aftop”.

In de analyse van de hoogte van het geschatte dagloon focussen we op 4 zones:
� ofwel is het geschatte dagloon gelijk aan 0;
� ofwel is het geschatte dagloon kleiner dan het minimumdagloon. De waarde die

we hier als grens gebruiken is, 57,97 EUR (30);
� ofwel is het geschatte dagloon groter dan of gelijk aan het minimumdagloon maar

kleiner dan de grenswaarde voor outliers (i.e. 309,93 EUR);
� ofwel is het geschatte dagloon groter dan of gelijk aan de grenswaarde voor outliers.

Voor latere analyses is het vooral van belang om na te gaan in welke mate er waar-
den onder het minimumloon of boven de maximumgrens voorkomen. Indien dit het
geval is zullen deze waarden later namelijk ofwel verhoogd worden tot het mini-
mumdagloon ofwel afgetopt worden op de maximumgrens. Om na te gaan of deze
ingrepen verschillen over de verschillende deelpopulaties met een vervangingsinko-
men of een uitkering sociale bijstand, splitsen we de analyse van de variabelen bron,
prestatiejaar en hoogte van het geschatte dagloon uit over de subgroepen van indivi-
duen gekend in de verschillende deelbestanden.

(30) Voor meer details zie FOD Sociale Zekerheid (2011d).
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Voor wat de bron betreft kunnen we uit tabel 7 afleiden dat het aftoppen van waar-
den boven de bovengrens in alle bestanden zeer weinig voorkomt. Voor alle bestan-
den, behalve voor individuen gekend bij het RIZIV of de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid (FOD SZ), wordt ook meer dan 60% van de geschatte daglonen
gerecupereerd uit bestanden van de RSZ of de RSZPPO. Voor individuen gekend bij
het RIZIV of de FOD SZ wordt het dagloon dan weer in relatief belangrijke mate
geconstrueerd op basis van de CIMIRe-gegevens.

De resultaten in tabel 7 tonen ook dat het aantal gevallen waarvan het dagloon gere-
construeerd wordt met registraties van prestatiejaren voor 1990, relatief beperkt is.
Uitzondering zijn hier opnieuw de bestanden met individuen gekend bij het RIZIV en
de FOD-SZ en bestanden met uitbetalingsgegevens van de pensioenen. In deze geval-
len is het aandeel prestatiejaren van voor 1990, groter dan 15%. Voor de individuen
gekend in de andere bestanden en zelfs deze gekend bij het RIZIV en in het Pensioen-
kadaster, is het aandeel van de laatste 9 prestatiejaren, i.e. 2000 tot en met 2008, tel-
kens groter dan 50%. Vooral voor de populatie gekend bij de FOD SZ is het aandeel
recente arbeidsmarktcontacten in vergelijking met de andere populaties beperkt.

Vooral voor de populatie gekend bij de Programmatorische overheidsdienst Maat-
schappelijke Integratie (POD-MI) en bij de FOD-SZ is het aandeel geschatte daglo-
nen onder de minimumgrens relatief hoog. Dit blijkt zowel een gevolg te zijn van
een relatief hoog aandeel nullen (i.e. niet reconstrueerbare waarden) als een aan-
zienlijk aandeel geschatte waarden onder de grens.

Zowel op basis van de bron, het prestatiejaar als de hoogte van het geschatte
dagloon kan men, niet geheel onverwacht, concluderen dat de bestanden van het
NIC, de RVA, het FAO en FBZ deelpopulaties bevatten die relatief, in vergelijking
met de populaties van de POD-MI de FOD-SZ, dicht bij de arbeidsmarkt staan.

Ten slotte tekenen we in figuur 3 de dichtheidsfunctie van het geschatte dagloon
voor de groep van 18- tot 65-jarigen die respectievelijk a) actief waren als loontrek-
kende in het laatste kwartaal van 2008 en b) die niet actief waren als loontrekkende
in het laatste kwartaal van 2008 of ingeschreven als zelfstandige in 2008.
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FIGUUR 3: DICHTHEIDSFUNCTIE VAN HET GESCHATTE DAGLOON VOOR ACTIEVE LOONTREK-
KENDEN EN NIET-ACTIEVEN

Uit figuur 3 blijkt dat personen met een laag verdienvermogen bij de groep van niet-
actieven relatief sterk vertegenwoordigd zijn in vergelijking met de groep van actieven.
Uit deze figuur blijkt ook dat indien de niet-actieven de arbeidmarkt zouden betreden,
het overgrote deel van deze groep dit vermoedelijk zal moeten doen aan een loon dat
ligt tussen het minimumloon en tweemaal het minimumloon (i.e. 115 EUR).

3. WERKING VAN MIMOSIS

Het inputbestand van het model kan gezien worden als een matrix met 299,198 lij-
nen en zeer veel kolommen. De kolommen worden ingevuld op basis van de gege-
vens uit de verschillende extern aangeleverde bestanden die in de vorige sectie be-
sproken werden. De gegevens uit dit inputbestand vormen de exogene variabelen
van het model. Deze exogene variabelen worden samen met een reeks parameters
ingelezen door het model. De parameters zijn elementen uit de verschillende wetge-
vingsdomeinen die door het model behandeld worden en die flexibel aanpasbaar
gemaakt werden voor de gebruiker van het model. In het geval van de werkloos-
heidsreglementering zijn dit onder andere de percentages en de boven- en onder-
grenzen voor het laatst verdiende loon die, gedifferentieerd naar gezinstype, wor-
den toegepast voor de berekening van de werkloosheidsuitkering. De combinatie
van een aantal exogene gegevens, zoals een typologie van de werkloze en zijn laatst
verdiende loon, en de parameters laat dan toe om binnen het model de werkloos-
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heidsuitkering te berekenen. Omdat de parameters eenvoudig aangepast kunnen-
worden, kunnen verschillende rekenscenario’s relatief vlot gesimuleerd worden.

De broncode voor de verwerking van de exogene gegevens en de parameters is ges-
chreven in FORTRAN. Dit in tegenstelling tot de broncode die gebruikt wordt voor
de omzetting van de gegevens uit het DWH AM&SB naar een inputbestand voor het
model. De aanmaak van dit inputbestand is volledig in SAS geprogrammeerd.

Om de programmering van het model overzichtelijk te houden, werd de broncode
geprogrammeerd in verschillende modules. We kunnen in deze sectie uiteraard niet
ingaan op het detail van iedere module (31).

TABEL 8: MIMOSIS-MODULENAMEN EN KORTE OMSCHRIJVING

Modulenaam Beknopte omschrijving

FAMREL Afbakening van families (i.e. kleinere eenheden dan het sociologische gezin) en bepaling van rela-
ties tussen gezinsleden

PENSWELF Welvaartsaanpassingen aan pensioenen maar geen herberekening van pensioenen volgens de
pensioenrekenregels

FAMAL Berekening van gezinsbijslagen
CONTRIB Berekening van bijdragen op inkomens uit arbeid en inhoudingen op vervangingsinkomens
PIT Berekening van personenbelasting betaald per fiscaal gezin
SICK Berekening van de uitkeringen ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte
UNEM Berekening van werkloosheidsuitkeringen, tijdskrediet of loopbaanonderbreking en brugpensioenen
SOCBEN Berekening uitkeringen sociale bijstand (leefloon, IGO en uitkeringen aan personen met een handicap)
EVAL Evaluatie van de gesimuleerde output (berekening van budgettaire aggregaten en verdelingsgege-

vens)

Binnen één volledige run van MIMOSIS lopen de meeste modules twee keer. Eén
keer in een pre-run en een tweede keer in een normale run. In de pre-run worden
files aangemaakt die door andere modules als input gebruikt worden in de normale
run. Zo heeft de module CONTRIB (bijdragen en inhoudingen) bijvoorbeeld nood
aan invaliditeitsuitkeringen en pensioenen om de daarop geldende inhoudingsper-
centages te kunnen toepassen. Daarom genereren de modules SICK (onder andere
ziekte-en invaliditeitsuitkeringen) en PENSWELF (welvaartsaanpassingen pensioe-
nen) bepaalde outputvariabelen in de pre-run die dan vervolgens in de normale run
door de CONTRIB-module als input gebruikt worden.

(31) De huidige looptijd van een volledige run van het model op een pc met volgende eigenschap-
pen: CPU 2.40 GHz en 2.0 GB RAM bedraagt ongeveer 20 minuten.
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In totaal worden met de 9 opgesomde modules 17 operaties sequentieel uitgevoerd.
De sequentie waarin de MIMOSIS-modules lopen om één volledige run uit te voe-
ren, is opgenomen in tabel 9.

TABEL 9: LOOPSEQUENTIE VAN VERSCHILLENDE MIMOSIS-MODULES

Pre-run Normale run

1 FAMREL
2 PENSWELF 9 PENSWELF
3 FAMAL 10 FAMAL
4 CONTRIB 11 SICK
5 PIT 12 UNEM
6 SICK 13 CONTRIB
7 UNEM 14 PIT
8 SOCBEN 16 SOBEN

17 EVAL

Het principe bij de schikking van de verschillende modules in het model is dat eer-
dere runs van een module input leveren voor volgende modules. In de mate van het
mogelijke wordt de input die een bepaalde module nodig heeft, gegenereerd in de
normale run, maar indien dat niet kan, wordt de input gegenereerd in de pre-run.
De input die de pre-runfiles nodig hebben, wordt ingelezen vanuit externe files. In
principe is er geen reden om de werking van het model te beperken tot een pre run
en een normale run. Ook voor de pre-run, zou men bijvoorbeeld een pre pre-run
kunnen uitvoeren. Deze beperking tot twee grote stappen is echter vooral ingege-
ven om de looptijd van het model te beperken (32).

In de rest van deze sectie gaan we nu voor de verschillende modules, behalve de
EVAL-module, in op de werking van de module en de gegenereerde output.

3.1. FAMREL
De FAMREL-module verwerkt voornamelijk gegevens uit het Rijksregister met het
oog op de latere bepaling van relaties tussen gezinsleden (33). In tegenstelling tot
de andere modules van het model, verwerkt deze module ook niet echt regels die
vervat zitten in de sociaaleconomische regelgeving. In feite is deze module vooral
functioneel voor andere modules.

(32) Een beschrijving van deze module wordt gegeven in Decoster e.a. (2007b). De recentste versie
van de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).
(33) De basisprincipes van deze module worden toegelicht in Rombaut e.a. (2007a). De recentste
versie van de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).
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Zo wordt op basis van deze module onder andere aangeduid hoe verwantschap tot
en met de derde graad tussen gezinsleden bepaald kan worden. Voor het gezins-
hoofd ligt dit, op basis van de variabele NAREGNIS_RELATION, min of meer voor de
hand. Voor andere leden van het gezin dient voor de bepaling van deze verwant-
schapsgraad een conversie te gebeuren van deze geobserveerde relatievariabele op
basis van een soort conversiematrix.

Verder worden in de FAMREL-module ook families afgebakend. Dit zijn kleinere een-
heden dan het sociologische gezin. Deze kleinere gezinsverbanden zijn voor bepaal-
de toepassingen, zoals de constructie van fiscale eenheden, een relevanter uitgang-
spunt dan het ruimere concept “sociologisch gezin”. Het aantal families dat op basis
van deze module bepaald wordt, is in vergelijking met het aantal sociologische
gezinnen echter beperkt. In totaal observeren we, gewogen met de steekproefge-
wichten voor gezinnen, 4.577.973 sociologische gezinnen en 4.606.377 families.

We hebben geen externe bronnen om de output op het niveau van de familiekernen
mee te vergelijken. Om een idee te geven van de output die door de FAMREL-modu-
le geproduceerd wordt, geven we in tabel 10 toch enkele resultaten gegenereerd
door deze module. De resultaten die gerapporteerd worden in deze tabel, hebben
betrekking op a) het familietype waartoe een individu behoort, b) de positie van de
gezinsleden binnen de familiekernen en c) een typering van de koppels die hetzij
gehuwd zijn of een de facto koppel vormen.

TABEL 10: POSITIE INDIVIDUEN BINNEN FAMILIEKERNEN (OUTPUT VAN DE FAMREL-MODULE)

Omschrijving Aantal %

Individu behoort tot
familie van het gezinshoofd 10.676.659 99,3
familie van kinderen van het gezinshoofd 62.306 0,6
familie van ouders van het gezinshoofd of diens partner 10.888 0,1
familie van grootouders van het gezinshoofd of diens partner 31 0,0
familie van broer of zus van het gezinshoofd of diens partner 1.378 0,0
familie van kleinkinderen van het gezinshoofd of diens partner 1.752 0,0
familie van nonkel of tante van het gezinshoofd of diens partner 66 0,0

Totaal individuen 10.753.080 100,0

Positie binnen de familie
Gezinshoofd 4.804.976 44,7
Partner van het gezinshoofd 2.584.767 24,0
Kind van het gezinshoofd of diens partner 3.206.207 29,8
Ascendent in de eerste graad van het gezinshoofd of 
diens partner 41.432 0,4
Ascendent in de tweede graad van het gezinshoofd of diens  partner 865 0,0
Verwanten tot en met de derde graad van het gezinshoofd of diens partner 49.371 0,5
Andere familieleden 65.462 0,6
Waarde onbekende 0 0,0

Totaal individuen 10.753.080 100,0
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Omschrijving Aantal %

Type relatievorm voor gehuwde of de facto koppels
Individu behoort tot
gehuwd koppel: partners hebben verschillend geslacht 4.211.386 81,5
gehuwd koppel: partners zijn beide mannen 4.513 0,1
gehuwd koppel: partners zijn beide vrouwen 4.823 0,1
de facto koppel: partners hebben verschillend geslacht 897.299 17,4
de facto koppel: partners zijn beide mannen 28.729 0,6
de facto koppel: partners zijn beide vrouwen 22.785 0,4

Totaal individuen 5.169.534 100,0

3.2. UNEM
In de UNEM-module worden de werkloosheidsuitkeringen en een aantal andere vergoe-
dingen, ten laste van de RVA, gemodelleerd (34). Dit gebeurt door enerzijds een aantal
statusvariabelen van de RVA en het laatst verdiende loon te combineren met elementen
uit de wetgeving zoals de berekeningspercentages voor werkloosheidsuitkeringen en
de bijbehorende onder- en bovengrenzen gedifferentieerd naar gezinstype.

Ook de typering van de gezinslast is in deze module geflexibiliseerd. Indien de inko-
menstoestand van een van de gezinsleden die samenwonen met de werkloze zou
veranderen, zou dit dus een weerslag kunnen hebben op het vergoedingsstatuut van
de werkloze.

In een aantal uitzonderingsgevallen, zoals bij een aantal activeringsmaatregelen,
worden de regels niet geïmplementeerd in deze module maar worden de werkelijk
uitbetaalde bedragen gebruikt.

We kunnen de simulatieresultaten vergelijken met gegevens uit externe bronnen,
maar omdat we ook de individueel uitbetaalde bedragen zelf observeren, kunnen
we de simulatieresultaten ook daarmee vergelijken. We doen dit in tabel 11 door de
individueel gesimuleerde bedragen te aggregeren over bepaalde categorieën.

(34) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a), p. 188
(kolom 2008).
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TABEL 11: UITGAVEN WERKLOOSHEID, BRUGPENSIOEN EN LOOPBAANONDERBREKING/TIJDS-
KREDIET IN 2008 IN 1,000 EUR OP BASIS VAN EXTERNE BRON, SIMULATIES UNEM EN REGISTRATIES
IN DE STEEKPROEF (35).

Externe bron Gesimuleerde Geobserveerde
bedragen bedragen in de

steekproef

Werkloosheid
Volledige werkloosheid 5.425.924 4.805.130 5.022.082
Tijdelijke werkloosheid 430.638 460.744 473.886
Activering van de werkloosheid 310.153 578.766 635.327
Brugpensioen
Conventioneel brugpensioen 1.435.299 1.536.843 1.515.158
Loopbaanonderbreking en tijdskrediet 703.674 708.396 726.475

Totaal 8.305.688 8.089.880 8.372.928

De resultaten in tabel 11 leren dat er aanzienlijke afwijkingen zijn tussen de gege-
vens uit de externe bron en de gesimuleerde bedragen. Vermoedelijk is dit echter
meer een gevolg van classificatieproblemen (i.e. het onderbrengen van de gesimu-
leerde uitkering in de juiste vergelijkingsgroep) dan van de manier waarop de bere-
kening van de uitkeringen gemodelleerd werd. De aansluiting tussen de gesimuleer-
de bedragen en de werkelijk geobserveerde bedragen is in alle geval beter dan deze
met de gegevens uit de externe bron.

Toch is er ook met de externe bron een totaal verschil van ongeveer 300 miljoen
EUR. Dit is vooral een gevolg van een onderschatting van de som van de gesimuleer-
de uitkeringen voor volledige werkloosheid. Er dient in dit verband wel opgemerkt
te worden dat simulaties hier, en ook voor de andere modules, telkens worden uit-
gevoerd met parameters van 1 januari van een gegeven jaar, i.e. in dit geval 2008.
De kolom met geobserveerde bedragen bevat dan weer uitbetalingen die gedurende
heel het jaar 2008 gebeurd zijn. Het is mogelijk dat een aantal van deze betalingen
geregistreerd gedurende 2008 gebaseerd zijn op basistarieven die in vergelijking
met de simulatieparameters van 1 januari aangepast zijn als gevolg van een index-
aanpassing of een aanpassing buiten index.

In het algemeen beschouwen we de aansluiting tussen de gesimuleerde bedragen
enerzijds en de geregistreerde bedragen voor de in tabel 11 gerapporteerde aggrega-
ten als voldoende betrouwbaar om de module verder te gebruiken. De in tabel 11
gerapporteerde aggregaten kunnen natuurlijk wel nog altijd individuele afwijkingen
maskeren. Daarom tekenen we in figuur 4 de dichtheidsfunctie van de gesimuleerde
jaarbedragen en de werkelijk uitbetaalde bedragen voor UVW’s.

(35) De basisprincipes van deze module worden toegelicht in Rombaut e.a. (2007b). De recentste
versie van de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).
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FIGUUR 4: DICHTHEIDSFUNCTIES VAN DE GESIMULEERDE EN GEOBSERVEERDE WERKLOO-
SHEIDS-UITKERINGEN OP JAARBASIS VOOR UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIG WERKLOZEN

Fiuur 4 illustreert dat de UNEM-module een groter aantal gevallen met lage werkloos-
heidsuitkeringen genereert en een lager aantal met hoge uitkeringen, in vergelijking
met de werkelijk geregistreerde bedragen.

Vermits de uitkeringen, waarvan de dichtheid getekend wordt in figuur 4, uitbeta-
lingen op jaarbasis zijn, kunnen de geobserveerde afwijkingen zowel een gevolg zijn
van een verschillend aantal dagen gedurende dewelke een daguitkering wordt uitbe-
taald als van een verschil in de daguitkering zelf. Bij de daguitkering kunnen afwij-
kingen zowel een gevolg zijn van verschillen in het verloren loon als van verschillen
in het gezinsstatuut van de werkloze. De precieze oorzaak van deze afwijkingen
wordt voorlopig niet verder onderzocht in deze tekst.

3.3. SICK
Met de module SICK worden uitkeringen voor ziekte en invaliditeit, arbeidsongeval-
len en beroepsziekten gesimuleerd (36). De rekenregels voor een aantal uitkeringen
werden in deze module reeds geprogrammeerd maar de identificatie van het aantal
dagen gedurende dewelke de verschillende uitkeringen worden uitbetaald, is onvol-

(36) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 139 en
250 (kolom 2008).
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doende uitgewerkt om de uitkeringen op jaarbasis betrouwbaar te ramen. Daarom
werd voorlopig gefocust op de reconstructie van een aantal statuten en de bijbeho-
rende verwerking van de geobserveerde uitgekeerde bedragen.

In tabel 12 rapporteren we het totale aantal rechthebbenden op een aantal uitkerin-
gen op jaarbasis en, indien beschikbaar, de gegevens die we voor een vergelijkbare
groep terugvinden in externe bronnen.

TABEL 12: RECHTHEBBENDEN UITKERING ZIEKTE, INVALIDITEIT, ARBEIDSONGEVAL EN BEROEPS-
ZIEKTE NAAR TYPE UITKERING OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN SICK-MODULE (37).

Procentuele
afwijking

Externe Gesimuleerd gesimuleerd
bron aantal aantal en

externe bron

Algemene regeling: primaire arbeidsongeschiktheid, arbeiders NA 291.748
Algemene regeling: primaire arbeidsongeschiktheid, bedienden NA 113.138
Algemene regeling: invaliditeit, arbeiders 172.565 181.701 5,3
Algemene regeling: invaliditeit, bedienden 59.588 60.158 1,0
Algemene regeling: moederschapsrust, primaire periode NA 164.493
Algemene regeling: moederschapsrust, invaliditeit NA 1.266
Regeling zelfstandigen: primaire arbeidsongeschiktheid NA 16.489
Regeling zelfstandigen: invaliditeit 18.552 20.304 9,4
Regeling zelfstandigen: moederschapsrust, primaire periode NA 5.279
Regeling zelfstandigen: moederschapsrust, invaliditeit NA 0
Vergoedingen tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongeval NA 98.439
Vergoedingen permanente arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongeval NA 8.278
Vergoedingen tijdelijke beroepsziekte NA 57
Vergoedingen permanente beroepsziekte NA 55.909

Uit tabel 12 blijkt dat het aantal statuten waarvoor we vergelijkingsmateriaal hebben
inzake het totale aantal rechthebbenden, zeer beperkt is. Enkel voor werknemers en
zelfstandigen in invaliditeit hebben we externe cijfers die in principe overeen zou-
den moeten komen met de groep die in de SICK-module gereconstrueerd wordt.

De omvang van de subgroepen van individuen met een invaliditeitsuitkering wordt
door de SICK-module in vergelijking met de gebruikte externe bron, telkens over-
schat. Eén verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de SICK-module het gecumu-
leerde totale aantal gevallen op jaarbasis geïdentificeerd wordt, terwijl de externe
bron enkel de gevallen geeft op één moment in de tijd (i.e. 31 december 2008).

(37) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 138, p.
140 en p. 252 (kolom 2008).
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De bijbehorende gereconstrueerde uitgaven op jaarbasis worden voor de verschil-
lende statuten getoond in tabel 13.

TABEL 13: UITGAVEN ZIEKTE, INVALIDITEIT, ARBEIDSONGEVAL EN BEROEPSZIEKTE NAAR TYPE
UITKERING OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN SICK-MODULE IN 1.000 EUR (38)

Procentuele
afwijking

Externe bron Output SICK bedrag SICK
en externe

bron

Algemene regeling: primaire arbeidson-
geschiktheid, arbeiders 761.431 801.474 5,3
Algemene regeling: primaire arbeidson-
geschiktheid, bedienden 346.219 310.970 -10,2
Algemene regeling: invaliditeit, arbeiders 1.914.635 1.990.606 4,0
Algemene regeling: invaliditeit, bedienden 707.159 649.563 -8,1
Algemene regeling: moederschapsrust, 
primaire periode 492.409 476.740 -3,2
Algemene regeling: moederschapsrust, 
invaliditeit 3.760 4.265 13,4
Regeling zelfstandigen: primaire arbeidson-
geschiktheid 56.716 54.435 -4,0
Regeling zelfstandigen: invaliditeit 206.508 207.093 0,3
Regeling zelfstandigen: moederschapsrust, 
primaire periode 14.979 15.838 5,7
Regeling zelfstandigen: moederschapsrust,
invaliditeit 36 0 100,0
Vergoedingen tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
bij arbeidsongeval NA 137.713
Vergoedingen permanente arbeidsongeschikt-
heid bij arbeidsongeval NA 78.991
Vergoedingen tijdelijke beroepsziekte NA 1.284
Vergoedingen permanente beroepsziekte NA 157.550

De vergelijking van de uitgaven op jaarbasis zou minder dan de vergelijking van de
statuten mogen lijden onder een vergelijkbaarheidsprobleem omdat zowel in de
externe bron als in de SICK-module, aggregaten op jaarbasis geproduceerd worden.

Uit tabel 13 blijkt dat er geen uniform patroon van over- of onderschatting van de
deelbudgetten is. Wel valt op dat er bij de algemene regeling vermoedelijk een inde-
lingsprobleem is bij het toewijzen van het statuut arbeider en bediende bij de rege-

(38) De basisprincipes van deze module worden toegelicht in Maréchal e.a. (2007). De recentste ver-
sie van de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).
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ling primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeitsregeling. Indien de bedragen
primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit voor arbeiders en bedienden worden
opgeteld, wordt het totale budget op jaarbasis wel vrij goed benaderd.

Ook de andere gereconstrueerde deelbudgetten, waarvoor we over vergelijkingsma-
teriaal beschikken, sluiten nauw aan bij het externe gegeven, met uitzondering van
de uitkeringen materniteit gedurende de periode van invaliditeit bij zelfstandigen. Er
zitten in de steekproef geen gevallen die aan dit criterium voldoen. Gegeven de
omvang van het feitelijke budget, hoeft dit ook niet echt te verwonderen.

3.4. PENSWELF
Met de PENSWELF-module kunnen uitbetaalde pensioenen aangepast worden (39).
Dit kan gebeuren door er absolute bedragen aan toe te voegen of van af te trekken
of door het basisbedrag in procentuele termen aan te passen. Deze aanpassingen
kunnen bovendien gedifferentieerd worden volgens het type pensioen en volgens
de “leeftijd” van het pensioen. In vergelijking met de andere modules die regelge-
vingsdomeinen behandelen, is de PENSWELF-module, atypisch door het feit dat ze
geobserveerde basisbedragen als gegeven beschouwt, terwijl voor andere domeinen
basisbedragen in principe herberekend worden door de rekenregels toe te passen
op de relevante variabelen. Het heeft voor deze module dan ook weinig zin om het
basismateriaal te vergelijken met de gegevens in externe bronnen.

Wel kunnen we een idee geven van de basisverdelingen waarop de absolute of pro-
centuele aanpassingen zouden kunnen worden toegepast. Dit doen we door in
figuur 5, figuur 6 en figuur 7 respectievelijk de dichtheidsfuncties te tekenen van de
rustpensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, gedifferentieerd
naar het aantal maanden dat de bedragen reeds betaald worden.
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FIGUUR 5: DICHTHEIDSFUNCTIES VAN DE MAANDELIJKSE RUSTPENSIOENEN UITBETAALD IN HET
STELSEL DER WERKNEMERS NAAR AANTAL MAANDEN SINDS DE EERSTE UITBETALING VAN EEN PEN-
SIOEN

FIGUUR 6: DICHTHEIDSFUNCTIES VAN DE MAANDELIJKSE RUSTPENSIOENEN UITBETAALD IN HET
STELSEL DER ZELFSTANDIGEN NAAR AANTAL MAANDEN SINDS DE EERSTE UITBETALING VAN EEN
PENSIOEN
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FIGUUR 7: DICHTHEIDSFUNCTIES VAN DE MAANDELIJKSE RUSTPENSIOENEN UITBETAALD IN HET
STELSEL DER AMBTENAREN NAAR AANTAL MAANDEN SINDS DE EERSTE UITBETALING VAN EEN PEN-
SIOEN

De resultaten in figuur 5, figuur 6 en figuur 7 suggereren alvast dat enkel in het stel-
sel der werknemers de verdeling van de betaalde maandbedragen aanzienlijk
varieert in functie van het aantal maanden dat verstreken is sinds de eerste uitbeta-
ling van het pensioenbedrag. Bij de werknemers neemt de concentratie lage bedra-
gen toe, naarmate het moment van eerste uitbetaling verder terug ligt in de tijd.

3.5. FAMAL
Met de FAMAL-module wordt bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor
kinderbijslag, wie voor deze kinderen respectievelijk de bijslagtrekkende en de
rechthebbende is, wat de rang van ieder kind is en welke statuten eventueel een
recht op een sociaal of een éénoudersupplement openen (40). Voor de berekening
van de bijslagen wordt in de module FAMAL een onderscheid gemaakt tussen 4 stel-
sels: de stelsels der werknemers, zelfstandigen en ambtenaren en het stelsel van de
gewaarborgde kinderbijslag.

Voor het stelsel der werknemers en zelfstandigen hebben we in externe bronnen
gegevens over de verdeling naar schaal en leeftijd van de rechthebbende kinderen.
We geven deze externe gegevens en deze die geproduceerd worden op basis van de
FAMAL-module in tabel 14 en tabel 15.

(40) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 159 (tabel
30 juni 2008). 687
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TABEL 14: AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN NAAR SCHAAL EN LEEFTIJDSKLASSE IN HET STEL-
SEL DER WERKNEMERS OP BASIS VAN EEN EXTERNE BRON EN FAMAL-MODULE (41)

TABEL 15: AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN NAAR SCHAAL EN LEEFTIJDSKLASSE IN HET STEL-
SEL DER ZELFSTANDIGEN OP BASIS VAN EEN EXTERNE BRON EN FAMAL-MODULE (42)

Zowel in het stelsel der werknemers als in het stelsel der zelfstandigen wordt het
aantal rechtgevende kinderen door FAMAL lichtjes overschat (zie de kolom en de
lijn Totaal van tabel 14 en tabel 15). Deze overschatting van het aantal gevallen
komt niet systematisch terug over de verschillende leeftijdsgroepen of schalen.

(41) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 265 (tabel
30 juni 2008). Hoewel het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de gegevens
met betrekking tot de pensioenschaal niet meer rapporteert, worden deze gegevens hier wel nog
apart opgenomen omdat het tarief onderscheiden blijft in de wetgeving (zie Put (2008), p. 798).
(42) Zie tabel 5 in Van Camp (2011).
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 0-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar + 25 jaar Totaal 
Externe bron 

Gewone schaal 478.228 442.491 435.407 234.807 16.636 1.607.569 
Invalidenschaal 13.215 19.193 26.204 13.876 0 72.488 
Wezenschaal 1.550 5.719 13.011 11.730 0 32.010 
Schaal gepensioneerden en 
werklozen 57.072 58.938 59.545 29.954 0 205.509 

Totaal 550.065 526.341 534.167 290.367 16.636 1.917.576 
       

Simulatieresultaten 
Gewone schaal 448.806 461.547 450.699 238.255 13.734 1.613.042 
Invalidenschaal 14.752 22.220 29.716 15.367 752 82.807 
Wezenschaal 1.171 3.962 8.667 7.601 168 21.569 
Schaal gepensioneerden en 
werklozen 56.906 64.901 61.781 33.448 312 217.348 

Totaal 521.636 552.630 550.863 294.671 14.966 1.934.765 
 

 0-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar + 25 jaar Totaal 
Externe bron 

Gewone schaal 37.446 50.678 60.864 43.096 578 192.662 
Invalidenschaal 182 359 675 640 66 1.922 
Wezenschaal 213 895 2.222 2.675 3.435 9.440 
Schaal gepensioneerden en 
werklozen 0 0 0 0 0 0 

Totaal 37.841 51.932 63.761 46.411 4.079 204.024 
       

Simulatieresultaten 
Gewone schaal 32.433 52.651 66.982 45.760 1.798 199.623 
Invalidenschaal 308 522 1.202 939 0 2.971 
Wezenschaal 131 332 899 1.465 36 2.862 
Schaal gepensioneerden en 
werklozen 474 579 944 776 9 2.783 

Totaal 33.347 54.083 70.027 48.939 1.842 208.239 
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Het aantal gevallen in de gewone schaal wordt in beide gevallen door FAMAL wel
overschat, maar ook hier lijken de afwijkingen tussen de externe bron en de output
van de module, gegeven het totale aantal gevallen dat geproduceerd zou moeten
worden, relatief beperkt (zie de lijnen gewone schaal in tabel 14 en tabel 15).

Het aantal gevallen in de invalidenschaal en in de schaal van gepensioneerden en werk-
lozen wordt in het stelsel der werknemers wel aanzienlijk overschat door FAMAL, wat
uiteraard gevolgen heeft bij de latere berekening van de sociale supplementen.

Ten slotte valt op dat het aantal rechtgevende kinderen met wezenschaal in beide
stelsels aanzienlijk onderschat wordt. Deze onderschatting komt systematisch terug
bij alle leeftijdsgroepen (zie de lijnen wezenschaal in tabel 14 en tabel 15). Dit is
mogelijk een direct gevolg van problemen bij de constructie van de variabele NARE-
GNIS_CIVIL aangezien het wezenstatuut in de module FAMAL wordt afgeleid van
het weduwnaarschap van de overlevende ouder (43).

Voor ambtenaren beschikken we niet over externe gegevens naar schaal per leeftijds-
groep. In tabel 16 rapporteren we enkel het totaal aantal rechtgevende kinderen in
het stelsel der ambtenaren en de onderverdeling naar de schaal waarin de kinderen
geklasseerd worden.

TABEL 16: AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN NAAR SCHAAL IN HET STELSEL DER AMBTENAREN
OP BASIS VAN EEN EXTERNE BRON EN FAMAL-MODULE (44)

Externe bron Simulatieresultaten

Gewone schaal 427.124 414.379
Invalidenschaal 7.870 18.533
Wezenschaal 7.418 6.654
Schaal gepensioneerden en werklozen 28.923 13.933

Totaal 471.335 453.500

Het totale aantal rechtgevende kinderen in het stelsel der ambtenaren wordt onder-
schat. Dit lijkt een direct gevolg van een tekort aan gevallen in de gewone schaal,
want het totale aantal gevallen in de andere schalen ligt op basis van de FAMAL-gege-
vens dicht bij de externe cijfers (tel andere lijnen dan de gewone schaal in tabel 16 op
voor beide kolommen). Op niveau van de schalen onderling is er evenwel een aan-
zienlijke overschatting van het aantal gevallen in de invalidenschaal en een onder-
schatting van de rechthebbenden in de schaal der gepensioneerden en werklozen.

(43) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 382 (tabel
met toestand op 31 december 2009).
(44) Zie RKW (2011), p. 26.
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Het totale aantal rechtgevende kinderen in het stelsel van de gewaarborgde kinder-
bijslag bedraagt 14.675 eenheden. Op basis van de FAMAL-module worden er voor
2008, 18.802 eenheden in dit stelsel geklasseerd.

Vermoedelijk overschatten we ook het totale aantal gevallen met recht op een
éénoudersupplement. Op basis van de FAMAL-module wordt dit recht aan 134.311
kinderen toegewezen. We beschikken enkel over externe gegevens omtrent dit
recht voor gevallen in het stelsel der werknemers. In 2008 hadden 94.908 kinderen
recht op een éénoudersupplement (45). Vermoedelijk is het aantal kinderen dat dit
recht opent in het stelsel der zelfstandigen, kleiner dan 40.000.

Ten slotte vergelijken we in tabel 17 ook de totale uitgaven per stelsel die we beko-
men op basis van de FAMAL-module met deze gerapporteerd in een externe bron.
In tegenstelling tot de gangbare praktijk in de rest van de tekst, rapporteren we in
de kolom Externe bron gegevens van het budgettaire jaar 2007 omdat de meeste
parameters in het kinderbijslagsysteem doorheen 2007 onveranderd gebleven zijn
en er in 2008 een aantal aanpassingen van de bedragen waren. Vermits we simule-
ren met parameters van 1 januari 2008 veronderstellen we dat de gesimuleerde kost
het best aansluit bij de uitgaven van 2007.

TABEL 17: UITGAVEN KINDERBIJSLAG NAAR STELSEL OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN FAMAL-
MODULE IN 1.000 EUR (46)

Procentuele
Gesimuleerde afwijking

Externe bron bedragen gesimuleerde bedrag
en externe bron

Werknemers 3.693.798 3.674.163 -0,5
Zelfstandigen 355.031 342.131 -3,6
Ambtenaren 875.000 832.284 -4,9
Gewaarborgde gezinsbijslag 32.842 47.565 44,8

Ondanks de beperkte overschatting van het aantal rechtgevende kinderen in de stel-
sels der werknemers en zelfstandigen en een overschatting van het aantal rechtge-
venden op de belangrijkste sociale supplementen in het stelsel der werknemers,
wordt het totale budget in beide gevallen toch lichtjes onderschat. Mogelijke oorza-
ken voor deze vaststellingen moeten nog verder onderzocht worden.

(45) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 161
(kolom 2007), p. 267 (kolom 2007) en p. 381 (kolom 2006).
(46) De basisprincipes van deze module worden toegelicht in Bay e.a. (2007a). De recentste versie
van de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).

690

VAN CAMP-NED.qxp  22-11-2012  17:08  Page 690



De onderschatting van het budget uitbetaald aan ambtenaren en de overschatting
van het budget in de gewaarborgde kinderbijslag, ligt in de lijn der verwachtingen
gegeven de respectievelijke onder- en overschatting van het totale aantal rechtge-
vende kinderen in deze stelsels.

3.6. CONTRIB
Met de module CONTRIB worden zowel de bijdragen en bijdrageverminderingen op inkomens
uit arbeid gemodelleerd alsook de inhoudingen op een aantal vervangings-
inkomens (47).

Voor wat de arbeidsmarktinkomens betreft, is het bijdrageregime nauw verbonden
met het arbeidsmarktstatuut. In tabel 18 geven we de aantallen werkenden naar de
statuten die op basis van de CONTRIB-module aangemaakt worden en deze die we
observeren in een externe bron.

TABEL 18: AANTAL WERKENDEN NAAR STATUUT OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN CONTRIB-
MODULE (48)

Externe bron Gegevens CONTRIB

Privé Overheid Privé Overheid
Arbeiders NA NA 1.462.803 154.747
Bedienden NA NA 1.936.307 381.638
Ambtenaren NA NA 651.831
Zelfstandigen 923.946 921.752

Zoals blijkt uit tabel 18 zijn er voor de in de CONTRIB-module gereconstrueerde
aggregaten zeer weinig vergelijkingsbronnen. De RSZ publiceert bijvoorbeeld status-
gegevens op het einde van het kwartaal maar niet de jaarcumul van alle individuen
die doorheen een jaar in een gegeven statuut geklasseerd konden worden.

Vergelijking van de CONTRIB-resultaten in de eerste drie lijnen met statusgegevens
op het einde van het kwartaal, leert alvast dat de CONTRIB-aggregaten aanzienlijk
hoger liggen. De omgekeerde oefening, i.e. de aanmaak van aggregaten op basis van
de individuen met een job gekend op het einde van het kwartaal, zou ook kunnen
gebeuren met de beschikbare gegevens, maar dit is voorlopig nog niet gebeurd.

(47) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 242 (tabel
met toestand op 31 december 2008).
(48) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 125 en p.
244 (kolom 2008).
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De enige groep waarvoor een vergelijkbaar gegeven bestaat, zijn de zelfstandigen.
De totale omvang van deze groep blijkt op basis van de CONTRIB, raming goed
benaderd te worden.

De aan bijdragen onderworpen massa’s van de verschillende groepen werkenden,
worden gerapporteerd in tabel 19.

TABEL 19: AAN BIJDRAGEN ONDERWORPEN MASSA OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN CONTRIB-
MODULE IN 1.000 EUR (49)

Procentuele
Externe bron Output afwijking

CONTRIB CONTRIB en
externe bron

Loontrekkenden private sector 76.771.400 77.301.197 0,7
Loontrekkenden publieke sector 33.256.900 34.014.882 2,3
Zelfstandigen 14.947.831 14.661.613 -1,9

De aan bijdragen onderworpen massa’s van de verschillende subgroepen blijken
alvast goed benaderd te worden met de beschikbare gegevens.

Het is in eerste instantie de bedoeling om bij later gebruik van de inkomenscompo-
nenten te beschikken over bruto inkomens min persoonlijke bijdragen of inhoudin-
gen om hierop vervolgens de relevante regels voor de bepaling van de personenbe-
lasting te kunnen toepassen. Vermits de basis voor de bepaling van de bijdragen en
personenbelasting van zelfstandigen dezelfde is (50), focussen we hier voorlopig op
de raming van de persoonlijke bijdragen geïnd op inkomens van loontrekkenden en
de vermindering van deze bijdragen.

In tabel 20 rapporteren we de geraamde bijdragen en bijdrageverminderingen en
gegevens die ermee vergelijkbaar zouden moeten zijn op basis van een externe bron.

(49) Zie Knapen (2011) voor dit punt.
(50) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Voor lijn “Persoon-
lijke bijdragen voor vermindering” zie FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 128 en p. 130. Voor lijnen
“Bedrag Werkbonus” en “Aantal voltijdsequivalenten werkbonus” zie RSZ (2011), tabel 7a en 7b, Ver-
mindering van de werknemersbijdragen met versterking van de koopkracht.
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TABEL 20: PERSOONLIJKE BIJDRAGEN EN BIJDRAGEVERMINDERINGEN OP BASIS VAN EXTERNE
BRON EN CONTRIB-MODULE IN 1.000 EUR (51)

Procentuele
Output afwijking

Externe bron CONTRIB bedrag
CONTRIB en
externe bron

Persoonlijke bijdragen voor vermindering 12.586.858 12.080.776 -4,0
Bedrag Werkbonus 698.863 754.754 8,0
Aantal voltijdse equivalenten Werkbonus 1.047.113 1.062.580 1,5

De bijdragen voor vermindering van de persoonlijke bijdragen worden onderschat
(52). De uitgaven aan de Werkbonus, die de mogelijke vermindering van de bijdra-
gen omvat, worden dan weer overschat. Vermoedelijk is deze overschatting van de
Werkbonus geen gevolg van een foute identificatie van de gevallen die er recht op
hebben. Het gereconstrueerde en het werkelijke aantal voltijdse equivalenten met
een werkbonus-recht, liggen alvast dicht bij elkaar.

De rapportering over de aggregaten in tabel 20 zegt uiteraard niets over de verde-
ling. Om te zien of de werkelijke en de gesimuleerde verdeling van de persoonlijke
bijdragen na vermindering, van elkaar verschillen, tekenen we in figuur 8 de dicht
tekenen heidsfuncties van beide concepten voor werknemers uit het RSZ-bestand
waarvoor we een bijdragevermindering observeren.

(51) Bij dit aggregaat uit de externe bron dient wel opgemerkt te worden dat nog verder onderzocht
moet worden of het het meest geschikte vergelijkingsgegeven is.
(52) De basisprincipes van deze module worden toegelicht in Decoster e.a. (2007a). De recentste
versie van de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).
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FIGUUR 8: DICHTHEIDSFUNCTIES VAN DE GESIMULEERDE EN GEOBSERVEERDE PERSOONLIJKE BIJ-
DRAGEN NA BIJDRAGEVERMINDERING (SUBGROEP WERKNEMERS RSZ MET BIJDRAGEVERMINDERING)

Figuur 8 illustreert dat de verdeling van de werkelijke en de gesimuleerde bijdragen
min bijdrageverminderingen een zeer gelijkaardig partroon kennen. Zoals te ver-
wachten op basis van de aggregaten, zijn er meer lage gesimuleerde bedragen en
minder hoge in vergelijking met de werkelijke bedragen.

3.7. PIT
Met de PIT-module worden eerst fiscale eenheden gereconstrueerd, i.e. de eenhe-
den die verondersteld worden een belastingaangifte in te dienen (53). Vervolgens
worden aan deze gereconstrueerde eenheden de geobserveerde belastbare inko-
mens (i.e. de bruto bedragen min betaalde persoonlijke bijdragen of inhoudingen)
toegewezen. Voor iedere fiscale eenheid worden dan de verschuldigde personenbe-
lastingen berekend, rekening houdend met de mogelijke verminderingen voor de
samenstelling van het gezin, de compensaties voor personen met een handicap die
ten laste zijn en de verminderingen voor vervangingsinkomens.

Het spreekt voor zich dat we op basis van de beschikbare gegevens niet heel het
belastingsproces kunnen reconstrueren. Zo missen we een aantal inkomenscompo-
nenten die het globaal of het afzonderlijk belastbare inkomen verhogen. Componen-

(53) Zie ADSEI (2011b).
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ten die we missen, zijn het roerende en het onroerende inkomen en de diverse
inkomsten. We missen ook alle bestedingen die afgetrokken mogen worden van het
belastbare inkomen en de bestedingen die eventueel een belastingkrediet opleve-
ren. Voor eventuele kosten die verband houden met het uitgeoefende beroep,
wordt in de PIT module waar nodig een forfaitair schema toegepast.

Het gewogen aantal fiscale eenheden dat we na toepassing van deze regels beko-
men, is 5.973.954 eenheden. Dit is een onderschatting van het werkelijke aantal van
6.143.173 eenheden dat door ADSEI gerapporteerd wordt voor het aangslagjaar
2009 (inkomen 2008) (54). Deze onderschatting zou een gevolg kunnen zijn van het
feit dat wij personen ten laste van een fiscale eenheid niet afscheiden van deze een-
heid als het inkomen niet hoog genoeg is om zelf belastingplichtig te worden.
Concreet worden in het bijzonder kinderen met een eigen inkomen uit arbeid dus
niet in de rekenregels opgenomen met een apart formulier indien het inkomen uit
arbeid niet hoger is dan de drempel om nog kind ten laste te zijn.

De resultaten die we bekomen op basis van de PIT-module, kunnen niet op indivi-
dueel niveau beoordeeld worden omdat er geen gegevens inzake personenbelastin-
gen in onze steekproef zitten. In tabel 21 geven we daarom een aantal aggregaten die
door ADSEI gerapporteerd worden voor het aangslagjaar 2009 (inkomen 2008) en
vervolgens de resultaten voor vergelijkbare concepten op basis van de PIT-module.

(54) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit ADSEI (2011b), Tabel B.1: Decielenverde-
ling van het totale netto belastbare inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet.
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TABEL 21: TOTALE NETTO BELASTBARE INKOMEN EN BELASTING VAN HET AANSLAGJAAR 2009 –
BELGIE OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN PIT-MODULE (DECIELENVERDELING OP BASIS VAN HET
TOTALE BELASTBARE NETTO-INKOMEN) (55)

(55) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit ADSEI (2011b), Tabel B.1: Decielenverde-
ling van het totale netto belastbare inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet.696

Decielen Percentielen 
Totaal bedrag 

belastbaar netto 
inkomen 

In % van 
het totaal 

Totaal bedrag 
belasting 

In % 
van het 
totaal 

Gemiddelde 
aanslagvoet 

(in %) 
Externe bron 

1  881.090.524 0,5 13.646 0,0 0,0 
2  5.185.634.199 3,2 72.588.052 0,2 1,4 
3  7.491.804.651 4,7 161.670.093 0,4 2,2 
4  9.190.184.310 5,6 708.429.848 1,8 7,7 
5  11.257.736.991 6,9 1.459.065.907 3,7 13,0 
6  13.558.257.618 8,3 2.535.803.998 6,5 18,7 
7  16.276.426.069 9,9 3.520.213.331 9,0 21,6 
8  20.367.817.827 12,4 5.018.103.088 12,8 24,6 
9  27.493.259.624 16,8 7.718.778.101 19,7 28,1 
 91 3.361.125.300 2,1 1.020.380.638 2,6 30,4 
 92 3.520.440.662 2,1 1.090.161.732 2,8 31,0 
 93 3.700.288.961 2,3 1.171.860.432 3,0 31,7 
 94 3.904.114.254 2,4 1.265.583.744 3,2 32,4 
 95 4.145.462.385 2,5 1.372.671.598 3,5 33,1 
 96 4.447.023.528 2,7 1.510.664.604 3,9 34,0 
 97 4.842.265.753 3,0 1.691.625.974 4,3 34,9 
 98 5.417.005.578 3,3 1.951.061.372 5,0 36,0 
 99 6.468.450.597 3,9 2.418.940.860 6,2 37,4 
 100 12.650.775.385 7,7 4.423.280.218 11,3 35,0 

10  52.456.952.401 32,0 17.916.231.173 45,8 34,2 
Totaal  164.159.164.214 100,0 39.110.897.237 100,0 23,8 

       
Simulatieresultaten 

1  1.481.157.445 0,9 -78.381.271 -0,2 -5,3 
2  6.015.172.194 3,7 56.799.800 0,1 0,9 
3  7.710.496.535 4,7 203.224.593 0,5 2,6 
4  9.393.800.038 5,7 818.103.518 2,0 8,7 
5  11.728.615.659 7,2 1.864.432.608 4,5 15,9 
6  14.028.393.487 8,6 2.916.179.877 7,0 20,8 
7  16.683.328.420 10,2 4.118.625.210 9,9 24,7 
8  20.525.635.276 12,6 5.592.131.103 13,5 27,2 
9  27.445.514.717 16,8 8.155.868.551 19,6 29,7 
 91 3.316.767.679 2,0 1.053.229.535 2,5 31,8 
 92 3.453.291.998 2,1 1.115.829.454 2,7 32,3 
 93 3.607.851.764 2,2 1.180.053.906 2,8 32,7 
 94 3.789.911.459 2,3 1.261.876.021 3,0 33,3 
 95 4.006.238.724 2,5 1.356.699.851 3,3 33,9 
 96 4.287.523.526 2,6 1.493.248.292 3,6 34,8 
 97 4.625.160.343 2,8 1.660.009.522 4,0 35,9 
 98 5.139.204.547 3,1 1.908.638.226 4,6 37,1 
 99 5.964.490.806 3,6 2.335.323.147 5,6 39,2 
 100 10.294.527.980 6,3 4.505.272.672 10,9 43,8 

10  48.484.968.826 29,7 17.870.180.626 43,0 36,9 
Totaal  163.497.082.597 100,0 41.517.164.617 100,0 25,4 
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Tabel 21 leert dat we het totale belastbare inkomen onderschatten en de verschul-
digde personenbelasting overschatten op basis van de PIT-module (vergelijk de lij-
nen Totaal van de subtabellen Externe bron en Simulatieresultaten).

De onderschatting van het totale belastbare netto inkomen komt niet systematisch
terug over alle decielen. Voor de eerste acht decielen observeren we een overschat-
ting terwijl we voor het 9de en het 10de deciel een onderschatting observeren (zie
kolom Totaal bedrag belastbaar netto inkomen in tabel 21). Dit doet vermoeden dat
in het bijzonder voor de hoogste decielen de ontbrekende belastbare inkomens
belangrijker zijn dan de ontbrekende aftrekbare bestedingen. De overschatting van
de verschuldigde personenbelasting komt dan weer systematisch terug voor alle
decielen behalve voor de eerste twee en de laatste twee decielen (zie kolom Totaal
bedrag belasting in tabel 21).

De invloed van beide afwijkingen op de gemiddelde aanslagvoet is a priori niet dui-
delijk. Uit figuur 9 blijkt dat deze gemiddelde aanslagvoet behalve voor de eerste
twee decielen systematisch overschat wordt. Vanaf het vierde deciel ligt deze afwij-
king tussen de 1.0 en de 3.1 procentpunten. Ook voor de hoogste percentielen ligt
de afwijking tussen beide concepten onder de 3.1 procentpunten behalve dan voor
het toppercentiel (vergelijk hiervoor de lijnen percentiel van de kolom Gemiddelde
aanslagvoet van de subtabellen Externe bron en Simulatieresultaten in tabel 21).

FIGUUR 9: GEMIDDELDE AANSLAGVOET IN PROCENT PER DECIEL OP BASIS VAN EXTERNE BRON
EN PIT-MODULE (56)

(56) Zie grafiek 37, p. 108 in Decoster e.a. (2011). 697
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De overschatting van de gemiddelde aanslagvoet, geïllustreerd in figuur 9, wordt
vermoedelijk mee veroorzaakt door het ontbreken van een reeks aftrekbare beste-
dingen. Deze bestedingen zijn doorgaans ongelijker verdeeld dan het belastbare
inkomen (57). Vermoedelijk neemt hun aandeel ook toe naarmate het inkomen
stijgt.

3.8. SOCBEN
In de SOCBEN-module wordt eerst het recht op een aantal socialebijstandsuitkerin-
gen geïdentificeerd (58). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen a) recht op leef-
loon, b) recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden (GIB) en c) de tegemoetkomingen voor personen met een
handicap. De identificatie van deze rechten gebeurt voornamelijk op basis van inge-
lezen statusvariabelen die aangeleverd worden door de instellingen die de respectie-
velijke rechten uitbetalen.

Vervolgens wordt de middelentoets, die bij ieder van deze uitkeringen wordt uitge-
voerd, gerepliceerd met behulp van inkomenscomponenten die door de verschillen-
de andere modules worden aangeleverd. We beschikken evenwel niet over alle
inkomenscomponenten die in rekening zouden kunnen genomen worden bij de
middelentoetsen die voor de verschillende rechten worden uitgevoerd. Zo observe-
ren we niets over het roerende en onroerende vermogen van de potentiële rech-
thebbende. De inkomenscomponenten waarover we niets weten, worden in deze
toepassing gelijk aan nul gezet.

In tabel 22 tonen we een aantal aggregaten van de rechthebbenden die door de
SOCBEN-module geïdentificeerd worden na toepassing van de relevante middelen-
toetsen en vergelijkbare gegevens uit externe bronnen.

(57) Voor deze module werd geen nota met de basisprincipes uitgeschreven. De recentste versie van
de broncode maakt deel uit van FOD Sociale Zekerheid (2011d).
(58) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2012) p. 338
(Leefloon, gemiddelde van 2008 en 2009 in tabellen 1.1 en 1.3) en FOD Sociale Zekerheid (2011a) p.
326 (IT/IVT en THB) en FOD Sociale Zekerheid (2010) p. 357 (IGO/GIB).
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TABEL 22: RECHTHEBBENDEN NAAR TYPE SOCIALE BIJSTANDSUITKERING OP BASIS VAN EXTERNE
BRON EN SOCBEN-MODULE (59)

Procentuele
Gesimuleerd afwijking

Externe bron aantal gesimuleerd
aantal en

externe bron

Leefloon
Samenwonenden met een of meerdere personen 28.629 21.949 -23,3
Alleenstaanden 47.593 36.691 -22,9
Samenwonenden met personen ten laste 28.556 25.407 -11,0
Totaal 104.777 84.047 -19,8
IGO/GIB
IGO recht en alleenstaand 54.894 51.713 -5,8
IGO recht en samenwonend 24.255 17.922 -26,1
GIB 14.468 15.729 8,7
Totaal 93.617 85.364 -8,8
Tegemoetkomingen personen met een handicap
Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT) 139.233 111.242 -20,1
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB) 126.816 124.472 -1,8
Totaal 266.049 235.714 -11,4

Uit tabel 22 kan afgeleid worden dat het aantal rechthebbenden op de verschillende
bijstandsuitkeringen telkens wordt onderschat met een waarde variërend tussen 9%
en 20% van het totale aantal rechthebbenden.

Voor zowel het leefloon als de inkomensgarantie voor ouderen is dit vooral een
gevolg van de onderschatting van het aantal samenwonende rechthebbenden en
alleenstaanden. Bij de tegemoetkomingen aan personen met een handicap is dit vooral
een gevolg van een onderschatting van de rechthebbenden op een inkomensvervan-
gende of integratietegemoetkoming.

Deze geobserveerde onderschattingen zijn vermoedelijk een gevolg van de manier
waarop de middelentoetsen gerepliceerd worden in de SOCBEN-module. Op basis
van de aangeleverde informatie van de uitbetalende instellingen weten we namelijk
vrij accuraat wie het recht effectief ontvangen heeft. De vergelijking van enerzijds
het geobserveerde aantal rechthebbenden met een recht op leefloon of financiële
hulp en de personen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap en
anderzijds externe gegevens (60) leert ook dat deze groepen vrij goed benaderd
worden op basis van de statuten die we observeren in de steekproef.

(59) Zie tabel 10 en tabel 11 in Van Camp (2011).
(60) De gegevens van de externe bron zijn afkomstig uit FOD Sociale Zekerheid (2011a) p. 319
(Leefloon), p. 324 (IGO/GIB) en p. 327 (IT/IVT en THB). 699
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Eén verklaring voor het “falen” van de hier uitgevoerde middelentoets zou kunnen
zijn dat de feitelijk uitgevoerde middelentoets moeilijk repliceerbaar is met onze
gegevens. Wij gebruiken hier immers inkomens op jaarbasis en voeren met deze
gegevens een middelentoets uit. Alle inkomens die na de eventuele afsluiting van een
recht verdiend werden, worden daardoor in ons geval wel mee in rekening gebracht
bij het uitvoeren van de middelentoets. Een individu dat gedurende de eerste twee
maanden van het jaar een volledig leefloon ontving, en vervolgens dit recht gedu-
rende de volgende tien maanden verliest wegens een inkomen uit arbeid zal op basis
van onze gegevens eerst geïdentificeerd worden als een potentiële rechthebbende
maar op basis van de uitgevoerde middelentoets toch geen uitkering ontvangen.

Dit argument zou echter enkel mogen spelen voor groepen waarbij het inkomen doo-
rheen het jaar wisselt, in de eerste plaats als gevolg van wisselende arbeidsmarktactivi-
teiten. Voor de onderschatting van de leefloongerechtigden en in mindere mate voor
de gevallen IT/IVT zou het dus een verklaring kunnen vormen. Voor de bijstandsuitke-
ringen aan bejaarden lijkt dit argument minder plausibel. Welke argumenten nog een
verklaring kunnen vormen voor de weerkerende onderschatting van het aantal rech-
thebbenden, zal dan ook nog nader onderzocht moeten worden.

In tabel 23 geven we tenslotte de totale uitgaven die we per uitkeringstype beko-
men op basis van de SOCBEN-module en deze die gerapporteerd worden in een
externe bron.

TABEL 23: UITGAVEN SOCIALE BIJSTAND NAAR STELSEL OP BASIS VAN EXTERNE BRON EN SOC-
BEN-MODULE IN 1.000 EUR (61)

Procentuele
Gesimuleerde afwijking

Externe bron bedragen gesimuleerd
bedrag en

externe bron

Leefloon 369.948 516.541 39,6
IGO/GIB 392.278 435.237 11,0
IT/IVT 1.013.536 802.247 -20,8
THB 416.412 352.200 -15,4

Ondanks de onderschatting van het aantal gerechtigden op een leefloon en IGO/GIB
wordt het uitgavenbedrag aan deze items overschat. Een overschatting van het bud-
get zou het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van bepaalde inkomenscompo-

(61) Het begrip beschikbaar inkomen wordt gedetailleerder toegelicht in European Commission (2003).
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nenten bij het toepassen van de middelentoets. Voor het leefloon dient ook opge-
merkt te worden dat het gebruikte externe gegeven niet het beste referentiepunt is
voor het gesimuleerde bedrag. Het gesimuleerde bedrag omvat immers zowel de uit-
gaven ten laste van de federale overheid als het deel ten laste van de lokale over-
heid, terwijl het referentiepunt in de externe bron enkel uitgaven ten laste van de
federale overheid omvat. Het gerapporteerde externe bedrag omvat vermoedelijk
ook componenten die door de POD Maatschappelijke Integratie betaald worden aan
de OCMW’s maar die hier niet gesimuleerd worden. Het is op dit moment niet dui-
delijk hoe een geschikter referentiebedrag voor het gesimuleerde bedrag bekomen
kan worden.

De onderschatting van het budget IT/IVT ligt, op basis van het geschatte aantal
recht-hebbenden, in de lijn der verwachtingen. De onderschatting van het THB-bud-
get is dan weer onverwacht, gegeven de beperkte afwijking tussen het extern
gerapporteerde en gereconstrueerde aantal rechthebbenden. Het zoeken naar ver-
klaringen voor deze verschillende vaststellingen dient dan ook het voorwerp uit te
maken van bijkomend onderzoek.

4. BESCHRIJVING MODULE EVAL

In de evaluatiemodule (EVAL) van het model wordt een aantal maatstaven voor en
na een gesimuleerde hervorming samengebracht. Twee grote informatieve blokken
kunnen in de door EVAL geproduceerde rapportering, onderscheiden worden.

Enerzijds wordt een aantal budgettaire aggregaten samengebracht. Deze concepten
worden direct overgenomen uit de verschillende deelmodules. De performantie van
het model voor het basisjaar 2008 werd in de voorgaande sectie reeds besproken
voor een aantal van de gerapporteerde aggregaten.

Anderzijds wordt in de evaluatiemodule ook nog een aantal verdelingsmaatstaven
berekend. Zo wordt de ongelijkheid van de inkomensverdeling onder andere samen-
gevat door een ongelijkheidsmaatstaf zoals de Gini-coëfficiënt voor en na de hervor-
ming te berekenen. Verder worden ook armoederisicopercentages en tabellen met
winnaars en verliezers, ingedeeld in een aantal verschillende dimensies, berekend.

Een belangrijke plaats in deze verdelingsanalyses wordt ingenomen door het equiva-
lente beschikbare inkomen (62). Dit concept vormt onder andere de basis voor de
bepaling van een courant gebruikte armoededrempel, die vastgelegd wordt als 60%
van de mediaan van de nationale verdeling van het equivalente beschikbare inkomen.

(62) Zie Eurostat (2011).
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De mediaan van het equivalente beschikbare inkomen, die we bekomen op basis
van de MIMOSIS-Steekproef 2009 (inkomens 2008), is 1.486 EUR per maand. Dit
impliceert een geschatte waarde van de armoedenorm van 892 EUR. De “officiële”
norm voor België bedraagt 966 EUR (gegeven gebaseerd op de EU_SILC 2009 (inko-
mens 2008)) (63).

Dat we de mediaan van het equivalente beschikbare inkomen, in vergelijking met
de EU_SILC, onderschatten, hoeft niet te verwonderen. Een aantal componenten
zoals inkomsten uit roerende goederen en overdrachten tussen huishoudens, die
gebruikt worden voor de berekening van het EU_SILC concept, is niet opgenomen
in de MIMOSIS-steekproef. Bovendien overschatten we, door het ontbreken van een
aantal gegevens die relevant zijn voor de bepaling van de personenbelasting, ook de
verschuldigde personenbelastingen. Om het belang van deze verschillende compo-
nenten in de afwijking tussen beide concepten te verklaren, is meer gedetailleerd
onderzoek nodig. We gaan hier niet verder in op dit punt. Wel tonen we in figuur
10, per percentiel van het equivalente beschikbare inkomen, de gemiddelde waarde
van het equivalente beschikbare inkomen dat geobserveerd wordt in de EU_SILC-
versie 2009 en op basis van de MIMOSIS steekproef 2009 (64).

FIGUUR 10: EQUIVALENT BESCHIKBAAR INKOMEN IN EUR PER MAAND (GEMIDDELDE WAARDE PER
PERCENTIEL) (65)

(63) De percentielwaarde in deze en volgende figuren, is telkens aangemaakt op basis van de verde-
ling van de gegevens in de bron zelf. De gegevens per bron worden dus telkens volledig onafhanke-
lijk van elkaar geproduceerd.
(64) De percentielwaarden op basis van de EU_SILC zijn niet publiek beschikbaar. Ze werden door
ADSEI geleverd op vraag.
(65) Zie ADSEI (2011c).
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Uit figuur 10 blijkt dat de onderschatting van het equivalente beschikbare inkomen
op basis van MIMOSIS, ten opzichte van de EU_SILC, systematisch opduikt voor alle
percentielen, behalve voor het eerste percentiel. Het equivalente beschikbare inko-
men in het eerste percentiel is, op basis van de EU_SILC-gegevens, negatief, terwijl
op basis van de MIMOSIS-gegevens een zeer klein positief bedrag geraamd wordt.

Ogenschijnlijk liggen de verdelingen van beide concepten dicht bij elkaar. Het is op
basis van de gegevens in figuur 10 echter niet te zeggen in welke mate de gemiddelde
percentielwaarden van elkaar afwijken. Daarom geven we in figuur 11, op het eerste
percentiel na, de procentuele afwijking tussen beide concepten per percentiel.

FIGUUR 11: PROCENTUELE AFWIJKING TUSSEN EQUIVALENT BESCHIKBAAR INKOMEN MIMOSIS-
STEEKPROEF 2009 EN EU_SILC 2009

Uit figuur 11 blijkt dat voor de meeste percentielen het equivalente beschikbare
inkomen op basis van MIMOSIS met 10% of minder onderschat wordt. Enkel voor
de laagste twee en de hoogste twee percentielen stijgt de afwijking boven de 20%
uit. De concepten in beide bronnen ligt het dichtst bij elkaar tussen het 10de en het
20ste percentiel. Vanaf het 20ste percentiel neemt de afwijking, min of meer, ge-
staag toe over de verschillende percentielen.
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Omwille van deze ongelijke afwijkingen per percentiel en omwille van het feit dat er
een aantal verklarende factoren voor deze afwijking zijn, passen we per percentiel
een correctie toe op de verdeling van het equivalente beschikbare inkomen die gesi-
muleerd wordt met MIMOSIS. De correctiefactor die zal worden toegepast is gelijk
aan de procentuele afwijking tussen de EU_SILC-waarde op basis van de EU_SILC-
gegevens van 2009 en de waarde die voor MIMOSIS-bekomen wordt op basis van de
steekproef 2009 (inkomens 2008) voor het belasting- en bijdragenjaar 2008.

De mediaan van de gesimuleerde verdeling van het equivalente beschikbare inko-
men, die we na deze correctieprocedure voor het simulatiejaar 2008 bekomen,
bedraagt 1.609 EUR per maand, wat ook het bedrag is dat op basis van de EU_SILC
2009 (inkomens 2008) bekomen wordt (66).

In tabel 24 en tabel 25 rapporteren we voor het MIMOSIS baseline scenario van
2008, gesimuleerd met de steekproef 2009 (inkomens 2008), de armoederisicoper-
centages voor en na de hoger beschreven correctieprocedure van het equivalente
beschikbare inkomen opgedeeld naar respectievelijk leeftijdsklasse en regio.

TABEL 24: ARMOEDERISICOPERCENTAGE NAAR LEEFTIJDSKLASSE VOOR EN NA CORRECTIE EQUI-
VALENT BESCHIKBAAR INKOMEN

Armoederisico- Armoederisico-
Aandeel groep percentage voor percentage na

in populatie equivalent correctie equivalent
beschikbaar inkomen beschikbar inkomen

0 - 4 jaar 5,3 16,2 17,5
5 - 9 jaar 5,4 14,5 15,9
10 -14 jaar 5,7 14,6 16,1
15 - 19 jaar 6,1 15,9 17,5
20 - 24 jaar 5,9 12,5 13,6
25 - 29 jaar 6,3 10,5 11,2
30 - 34 jaar 6,1 10,4 11,4
35 - 39 jaar 6,8 10,8 11,7
40 - 44 jaar 7,4 11,0 12,1
45 - 49 jaar 7,6 10,2 11,2
50 - 55 jaar 7,0 10,5 11,3
56 - 59 jaar 6,5 12,1 12,8
60 - 64 jaar 6,0 14,2 15,3
65 - 69 jaar 4,4 15,7 17,5
70 - 74 jaar 4,5 18,1 20,6
75 - 79 jaar 4,0 18,3 20,9
80 - 84 jaar 2,9 17,6 20,0
85 - 89 jaar 1,6 14,4 17,0
90 - 94 jaar 0,4 11,5 14,0
>= 95 jaar 0,1 12,5 14,5
België 100,0 13,2 14,5
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TABEL 25: ARMOEDERISICOPERCENTAGE NAAR REGIO VOOR EN NA CORRECTIE EQUIVALENT
BESCHIKBAAR INKOMEN

Armoederisico- Armoederisico-
Aandeel groep percentage voor percentage na

in populatie equivalent correctie equivalent
beschikbaar inkomen beschikbar inkomen

Regio Brussel Hoofdstad 9,9 24,6 26,6
Regio Vlaanderen 57,7 9,7 10,8
Regio Wallonië 32,3 16,0 17,3
België 100,0 13,2 14,5

Het percentage van de bevolking onder de armoededrempel bedraagt, na correctie,
14,5%. Een percentage dat, gegeven de oorspronkelijke verdeling en de toegepaste
correctieprocedure, niet geheel verwonderlijk, dicht aansluit bij dat van de
EU_SILC. Op basis van de EU_SILC wordt dit percentage geraamd op 14,6% (67).

Een vergelijking van de verschillende subgroepresultaten met deze van de EU_SILC
zou meer inzicht moeten verschaffen in de mate waarin de EU_SILC resultaten bena-
derd kunnen worden op basis van de hier gesimuleerde gegevens.

Voor de leeftijdsverdeling, gepresenteerd in tabel 24 zijn de resultaten niet beschik-
baar op basis van de EU_SILC. Een andere leeftijdsindeling op basis van de EU_SILC
is wel beschikbaar en zal daarom in de toekomst ook geproduceerd worden als out-
put van de EVAL-module.

Voor wat de regionale indeling betreft, zijn wel direct vergelijkbare gegevens be-
schikbaar voor Vlaanderen en Wallonië (68). Op basis van de MIMOSIS-steekproef
wordt het armoederisicopercentage voor Vlaanderen lichtjes overschat in vergelij-
king met de EU_SILC (i.e. 10,8% op basis van MIMOSIS en 10,1% op basis van de
EU_SILC). Het armoederisicopercentage voor Wallonië wordt onderschat (17,3% op
basis van MIMOSIS en 18,4% op basis van de EU_SILC). Voor het voor Brussel ge-
schatte percentage van 26,6% hebben we, zoals gezegd, geen referentiepunt.

5. BESLUIT

Doorheen de tekst werd een simulatiemodel gepresenteerd dat gebouwd is op een
steekproef van administratieve gegevens. Door een model te bouwen op een steek-
proef van administratieve gegevens, situeert het model zich tussen minstens twee
alternatieve opties, met name een model dat voornamelijk enquêtegegevens als
input gebruikt, en het werken met de volledige administratieve populatie.

(68) Zie ADSEI (2011c).
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Ten opzichte van werken met de volledige bevolking, zoals zou kunnen met het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming heeft deze steekproefaanpak
het nadeel dat:
� met minder observaties gewerkt wordt dan er in werkelijkheid beschikbaar zijn;
� niet alle beschikbare variabelen gebruikt kunnen worden omdat ze niet allemaal

in een data-aanvraag opgenomen kunnen worden en
� de meeste sociaaleconomische toestanden enkel gemeten worden op één

bepaald moment in de tijd.

Ten opzichte van het werk met enquêtes heeft de gekozen aanpak het nadeel dat
niet alle variabelen die opgenomen zijn in enquêtes, en die relevant zijn voor de
beoordeling van sociaaleconomische positie van individuen of gezinnen, beschik-
baar zijn in administratieve bestanden.

De gevolgde aanpak heeft, ten opzichte van enquêtes, dan weer het voordeel dat:
� de steekproefomvang veel groter gemaakt kan worden dan deze van enquêtes en
� dat de gebruikte concepten veel meer aansluiten bij de administratieve situatie

die de rechten, die in het model gereconstrueerd worden, gegenereerd heeft.

Ten opzichte van het werken met de volledige populatie heeft de gevolgde aanpak
ook het voordeel dat de rekentijden aanzienlijk beperkt worden zonder dat dit, in
geval van een steekproef die representatief is voor het gemodelleerde fenomeen,
ten koste zou mogen gaan van de betrouwbaarheid van de verworven inzichten.

Doorheen de tekst werd daarom aandacht besteed aan het aftoetsen van de repre-
sentativiteit van de steekproef voor de verschillende bestudeerde en gemodelleerde
deeldomeinen, i.e. a) werkloosheidsuitkeringen, b) uitkeringen ziekte en invalidi-
teit, arbeidsongevallen en beroepsziekten, c) pensioenen, d) gezinsuitkeringen, e)
uitkeringen sociale bijstand, f) bijdragen en inhoudingen en g) personenbelastingen.
Door bij de modellering van ieder van deze deeldomeinen een onderscheid te
maken tussen manipuleerbare parameters, exogene en endogene variabelen is het
mogelijk om, op basis van de bestaande versie van het model, reeds een aantal simu-
laties voor deze domeinen uit te voeren.

Er werd echter bij de bespreking ook de aandacht op gevestigd dat voor een aantal
domeinen een bijkomende inspanning noodzakelijk is om de simulatiemogelijkhe-
den van de beschikbare data beter te exploiteren. Dit geldt in het bijzonder voor de
modules die ziekte-uitkeringen en bijdragen en inhoudingen behandelen.

____________
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HET UITSLUITEN VAN COLLECTIEVE
HUISHOUDENS UIT DE
ONDERZOEKSPOPULATIE: CONSEQUENTIES
VOOR INKOMENS- EN 
ARMOEDEONDERZOEK BIJ OUDEREN(1)

DOOR HANS PEETERS en RIKA VERPOORTEN

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven

INLEIDING

Een aantal ontwikkelingen zoals de stijgende levensverwachting en allerhande ver-
schuivingen op de huwelijks- en arbeidsmarkt maken de inkomenspositie van oude-
ren de inzet van het politieke en wetenschappelijke discours. Dit weerspiegelt zich
in een toenemend aantal studies ter zake. Een greep uit het recente Vlaamse en Bel-
gische onderzoek: Dekkers en Debels (2006) vergeleken de armoederisico’s van
mannen en vrouwen jonger en ouder dan 65. Cantillon en Lefebure (2007) onder-
zochten het verband tussen de levensomstandigheden en de inkomenspositie van
oudere vrouwen. Dewilde (2009) ging de impact na van gezins- en loopbaantrajec-
ten op het armoederisico op latere leeftijd. De verschillende rapporten van de Stu-
diecommissie voor de Vergrijzing (o.a. 2010), tot slot, rapporteerden over armoede
bij ouderen en de vervangingsratio’s bij recent gepensioneerden.

Net als heel wat internationaal onderzoek naar de inkomenspositie van ouderen zijn
de geciteerde studies gebaseerd op surveydata. En net als de internationale survey-
data hebben de Belgische surveydata een probleem van representativiteit. Immers,
ouderen die permanent verblijven in een collectief huishouden (in casu rusthuizen
of rust- en verzorgingstehuizen) maken in de gebruikte surveys geen deel uit van de
onderzoekspopulatie.

Het niet-opnemen van ouderen die permanent deel uitmaken van een collectief huis-
houden kan tot een belangrijke vertekening van de resultaten leiden. De kans bestaat
immers dat het profiel van deze groep ouderen afwijkt van dat van de groep

(1) De auteurs bedanken Annelies Debels, Hendrik Larmuseau, Jos Berghman en Anke Mutsaerts voor
hun nuttige opmerkingen bij eerdere versies van dit artikel, Hugo Vandenplas voor het uitvoeren van de
statistische analyses en Chris Brijs (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) voor het ondersteunen van
de dataverwerking.
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ouderen in het algemeen. Op basis van populatiedata van het Datawarehouse Arbeid-
smarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB), dat informatie bevat over beide groe-
pen ouderen, schetst dit artikel een beeld van deze vertekening. Hierbij wordt niet
enkel gekeken naar algemene achtergrondkenmerken maar wordt tevens bijzondere
aandacht besteed aan de gevolgen voor inkomens- en armoedeonderzoek bij ouderen.

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Vooreerst gaan we kort in op de problematiek
van ouderen in collectieve huishoudens en hun uitsluiting uit survey-onderzoek. We
bekijken een aantal Belgische surveys en hoe zij omgaan met deze groep ouderen.
Een tweede paragraaf geeft aan waarom ouderen in collectieve huishoudens veelal
niet worden opgenomen in survey-onderzoek. In een derde deel wordt een over-
zicht gegeven van de gebruikte databronnen in dit onderzoek en wordt de onder-
zoekspopulatie toegelicht. Een vierde paragraaf schetst het profiel van de ouderen
die verblijven in een collectief huishouden en geeft aan in welke mate het algemene
beeld van ouderen zoals geschetst door bestaande surveys correct is. Een vijfde deel
gaat dieper in op de gevolgen van het niet-opnemen van ouderen in collectieve huis-
houdens voor armoedeonderzoek. Tot slot worden een aantal algemene bevindin-
gen en aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd.

1. INKOMENS- EN ARMOEDEONDERZOEK BIJ OUDEREN

Inkomens- en armoedeonderzoek kan gebruik maken van zowel administratieve
data als van surveydata. Beide databronnen hebben hun specifieke voor- en nadelen.
Administratieve data hebben als belangrijkste voordeel dat de geregistreerde inko-
mens een hoge graad van nauwkeurigheid en volledigheid kennen. Meer in het bij-
zonder voor pensioenonderzoek registreren administratieve data ook inkomens die
in surveys niet worden bevraagd of geregistreerd, zoals vakantiegelden en specifieke
toelagen (bv. verwarmingstoelage) maar vooral in het verleden uitbetaalde pen-
sioenkapitalen uit de tweede pijler. Verder bevatten administratieve data informatie
over de volledige populatie in de plaats van over een beperkte steekproef zoals het
geval is in survey-onderzoek. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over zowel
ouderen in private huishoudens als ouderen in collectieve huishoudens, wat speci-
fiek van belang is voor dit onderzoek. Het belangrijkste nadeel van deze data is dat
de kennis op dit moment beperkt is tot diegenen die een inkomen uit arbeid of uit
de sociale zekerheid ontvangen. Er wordt geen informatie bijgehouden over even-
tuele andere inkomensbronnen (bv. spaargelden of huurinkomsten), die evenwel
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het totale beschikbare inkomen van de
oudere in kwestie.

Survey-onderzoek op zijn beurt heeft als belangrijkste voordeel dat de gestelde vra-
gen zich niet dienen te beperken tot objectieve kwesties, maar dat armoede en inko-
men ook op een subjectieve manier kunnen worden benaderd. Zo kan op basis van
surveydata een materiële deprivatie-index of een subjectieve armoedemaat worden
bepaald, wat niet mogelijk is op basis van administratieve data. Verder laat survey-
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onderzoek (in principe) toe het inkomen in de brede zin van het woord te bevra-
gen, zodat ook rekening kan worden gehouden met alternatieve inkomensbronnen
zoals vermogens en huiseigenaarschap. Echter, los van de gekende problemen inza-
ke de bevraging van inkomen (zie vb. Expert Group on Household Income Statis-
tics, 2001), hebben surveys veelal een probleem van representativiteit in die zin dat
ouderen die verblijven in een collectief huishouden veelal geen deel uitmaken van
de onderzoekspopulatie. Dit blijkt uit onderstaand overzicht van een aantal belang-
rijke survey-onderzoeken die informatie bevatten over de Belgische ouderen (cf.
tabel 1). Zowel surveys gericht op de volledige bevolking als surveys specifiek
gericht op de oudere bevolking zijn opgenomen in deze tabel. Er wordt aangegeven
of in de survey in kwestie ouderen in collectieve huishoudens deel uitmaken van de
onderzoekspopulatie, en of ze, in het geval van een longitudinaal panelonderzoek,
worden opgevolgd doorheen de verschillende onderzoeksgolven wanneer ze
verhuizen naar een collectief huishouden (2).

TABEL 1: OVERZICHT VAN RECENT BELGISCH SURVEY-ONDERZOEK

Wat de surveys betreft die zich richten op de volledige bevolking, blijkt dat ouderen
die verblijven in een collectief huishouden slechts uitzonderlijk deel uitmaken van
de onderzoekspopulatie. Zowel de Panelstudie van Belgische Huishoudens (PSBH),
die tussen 1992 en 2002 informatie verzamelde over de levensomstandigheden van
de Belgen, als diens opvolger, de European Statistics on Income and Living Condi-
tions (EU-SILC), richten zich uitsluitend op private huishoudens en hun leden
(Atkinson en Marlier, 2010, p. 40; Jacobs, Loots, Marynissen en Scheipers, 1991, p.
4). Individuen die verblijven in een collectief huishouden worden geweerd uit de
onderzoekspopulatie. Indien een bepaalde respondent tussen opeenvolgende
onderzoeksgolven verhuist naar een collectief huishouden wordt weliswaar beperk-
te informatie bijgehouden (met name contactinformatie, timing en reden van
verhuis), maar de persoon in kwestie wordt niet ondervraagd in de daarop volgende
onderzoeksgolven (Atkinson en Marlier, 2010, p. 46; European Commission, 1994;
Jacobs, Berghs en Marijnissen, 1995, p. 8). In de Belgische Gezondheidsenquête,
een onderzoek naar de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking, maken

(2) Deze opvolging is niet van toepassing voor niet-longitudinale onderzoeken zoals de Belgische
Gezondheidsenquête (herhaald cross-sectioneel onderzoek) en het Leefsituatieonderzoek Vlaamse
Ouderen (cross-sectioneel onderzoek).

 Collectief huishouden Opvolging 
Survey-onderzoek gericht op de totale bevolking 
Panelstudie van Belgische Huishoudens (PSBH/ECHP) - - 

European Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) - - 

Belgische Gezondheidsenquête door interview � NVT 

Survey-onderzoek gericht op ouderen 
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) - �
LeefsituatieOnderzoek Vlaamse Ouderen (LOVO) � NVT 
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ouderen in collectieve huishoudens wel deel uit van de onderzoekspopulatie (Qua-
taert, Van Oyen, Tafforeau, Schiettecatte, Lebrun, Bellamammer en Molenberghs,
1997, p. 20). Meer nog, om een beter beeld te schetsen van de oudere bevolking, en
meer specifiek van de ouderen in collectieve huishoudens, werd in 2004 en 2008
een bijkomende steekproef gerealiseerd van respectievelijk de 65- en de 75-plussers
(Demarest, Drieskens, Gisle, Van der Heyden en Tafforeau, 2010, pp. 8-9; Tafforeau,
2005, p. 15). Echter, ondanks deze inspanning wordt het aantal ouderen in collec-
tieve huishoudens nog steeds onderschat in de Belgische Gezondheidsenquête (3).

Ook in surveys specifiek gericht op de oudere bevolking worden personen die deel
uitmaken van een collectief huishouden, uitgesloten uit de onderzoekspopulatie.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het Belgische luik van de Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe (SHARE), dat informatie verzamelt over allerhande aspecten
van het leven van de Belgische oudere bevolking (SHARE Project, 2010, pp. A26-
A34). Indien een respondent tussen de opeenvolgende onderzoeksgolven verhuist
naar een zorginstelling, wordt hij/zij wel opgespoord en ondervraagd (De Luca en
Rossetti, 2008). Naast SHARE is tevens het LeefsituatieOnderzoek Vlaamse Ouderen
(LOVO) specifiek gericht op ouderen. Dit onderzoek is opgesplitst in twee luiken,
één gericht op thuiswonende 55-plussers en één gericht op rusthuisbewoners van
75 jaar of ouder (Vanden Boer, Pauwels, Callens en Carette, 2006). De inhoudelijke
focus van dit onderzoek maakt echter dat weinig expliciete aandacht wordt besteed
aan de inkomenspositie en het armoederisico van de onderzochte ouderen. Verder
is de omvang van de steekproef erg beperkt (N=500).

2. WAAROM OUDEREN IN COLLECTIEVE INSTELLINGEN GEEN DEEL UITMAKEN VAN
DE ONDERZOEKSPOPULATIE

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat in België ouderen in collectieve huishoudens
slechts uitzonderlijk deel uitmaken van de onderzoekspopulatie van survey-onder-
zoek. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden aangehaald, die enerzijds
betrekking hebben op de steekproeftrekking en anderzijds op de bevraagbaarheid
van deze groep ouderen.

Wat de steekproeftrekking betreft, zien we dat in het meest gangbare survey-onder-
zoek het huishouden de gebruikte steekproefeenheid is in de plaats van het indivi-
du. Dit geldt onder meer voor SHARE, PSBH en de Belgische Gezondheidsenquête.
Bijgevolg hebben collectieve huishoudens, waartoe ook rusthuizen behoren, slechts
een even grote kans om te worden geselecteerd als private huishoudens.

(3) Op basis van de Gezondheidsenquête van 2004 verblijft 26% van de 85-plussers in een instelling,
terwijl cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) aangeven dat
ongeveer 36% van deze leeftijdsgroep in een instelling woont (Van der Heyden, Demarest, Gisle, Taf-
foreau, Hesse en Miermans, 2006, p. 7).
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Leden van collectieve huishoudens hebben dan een veel kleinere kans om te wor-
den geselecteerd dan leden van private huishoudens. Verder kan het steekproefka-
der beperkend werken. Dit vinden we bijvoorbeeld terug bij SHARE, waar de selec-
tie van huishoudens gebaseerd is op een telefoonlijst waaruit telefoonnummers die
niet toebehoren aan private huishoudens werden geschrapt (SHARE Project, 2010,
pp. A26-A34). Tot slot is het niet eenvoudig een correcte, representatieve steek-
proef te trekken van ouderen in collectieve huishoudens omdat er onvoldoende
informatie voorhanden is over de exacte omvang van deze groep. Wat de rusthuis-
bewoners betref, is immers enkel informatie over de bewonerscapaciteit en het aan-
tal gefactureerde dagen voorhanden (4); informatie over de feitelijke omvang van
deze groep ontbreekt (o.a. Callens en Pauwels, 2006).

Wat de bevraagbaarheid van ouderen in collectieve huishoudens, en meer specifiek
van rusthuisbewoners betreft, worden in de literatuur drie redenen naar voren ge-
schoven waarom deze groep wordt geweerd uit de onderzoekspopulatie. Ten eerste
is het verre van duidelijk in welke mate ouderen die permanent verblijven in een
rustoord of RVT, fysiek en mentaal in staat zijn om deel te nemen aan het onder-
zoek. Over het algemeen hebben deze ouderen een hogere graad van zorgbehoe-
vendheid dan ouderen die verblijven in private huishoudens, waardoor er vraagte-
kens kunnen worden gesteld bij hun ‘bevraagbaarheid’. Zo werden in het kader van
LOVO-2 voor 500 gerealiseerde interviews 900 rusthuisbewoners gecontacteerd.
Ongeveer de helft van de non-respons werd toegeschreven aan mentale ongeschik-
theid (50%); een kleine 10% aan fysieke ongeschiktheid (Callens en Pauwels, 2006)
(5). Voor het omzeilen van zulke beperkingen, wordt vaak geopteerd te werken met
proxy-respondenten (bv. partner, (schoon)kind, verzorgende). In de Belgische
Gezondheidsenquête van 2004 bijvoorbeeld werd iets meer dan de helft van de
ouderen die verblijven in een residentiële zorginstelling, bevraagd via een proxy-
respondent (Van der Heyden, e.a., 2006, p. 7). Dit geeft opnieuw een indicatie van
de beperkte bevraagbaarheid van ouderen die verblijven in een collectief huishou-
den. Ten tweede kunnen vragen worden gesteld bij de mate waarin ouderen die ver-
blijven in een collectief huishouden, een correct zicht hebben op hun eigen inko-
menssituatie. De meerderheid van deze groep is in veel gevallen immers niet zelf
verantwoordelijk voor het beheer van zijn financiën (o.a. Vanden Boer en Pauwels,
2006b). Het is dan ook onwaarschijnlijk dat ze een correct en volledig beeld van
hun inkomen kunnen schetsen. Tot slot blijkt het verblijf in een instelling een bijko-
mende belemmering te creëren op het niveau van de directie en het personeel. Niet
iedere instelling staat even open voor het ontvangen van onderzoekers, die hun
bewoners onder de loep nemen en de dagelijkse routine en rust ‘verstoren’ (o.a.
Carrette, 2006, p. 46; Callens en Pauwels, 2006, pp. 21-22).

(4) Deze gegevens worden verzameld en ter beschikking gesteld door het RIZIV.
(5) Belangrijk hierbij te weten is dat ouderen met een hoge graad van zorgbehoevendheid sowieso
op voorhand geweerd waren uit de onderzoekspopulatie (Callens en Pauwels, 2006).
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Uit dit alles blijkt dat het niet evident is om ouderen die verblijven in een collectief
huishouden, op te nemen in survey-onderzoek. Op basis van administratieve data
kunnen echter de courantste problemen van bereikbaarheid en bevraagbaarheid
worden overstegen, waardoor ook ouderen in collectieve huishoudens een plaats
krijgen in onderzoek. In de rest van dit artikel zullen we op basis van zulke adminis-
tratieve data de vertekening in kaart brengen die ontstaat door de niet-opname van
ouderen in collectieve huishoudens in Belgisch (inkomens- en armoede-)onderzoek.
In de volgende paragraaf geven we kort aan welke databronnen daarvoor zullen
worden gebruikt, en op welke manier de onderzoekspopulatie wordt afgebakend.

3. DATABRONNEN EN ONDERZOEKSPOPULATIE

3.1. PENSIOENKADASTER EN RIJKSREGISTER
Voor het onderzoek wordt geput uit twee administratieve databronnen die deel uit
maken van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB),
met name het Pensioenkadaster en het Rijksregister (6). De informatie in deze data-
banken wordt aan elkaar gekoppeld op basis van een uniek individueel identificatie-
nummer (het zogenaamde INSZ-nummer of Identificatienummer van de Sociale Zeker-
heid). De gebruikte gegevens hebben betrekking op de volledige populatie.

Het Pensioenkadaster is een administratieve databank opgericht met het oog op het
innen van sociale en fiscale bijdragen op de pensioenen door het Rijksinstituut voor
de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP). De databank bevat individuele pensioengegevens met betrekking tot de wet-
telijke pensioenen uitbetaald ten laste van het Belgisch pensioenstelsel en uitbetaald
door buitenlandse instellingen aan Belgische gepensioneerden. Verder worden ook
gegevens verzameld met betrekking tot tweedepijlerpensioenen uitbetaald aan
werknemers en zelfstandigen. Voor deze laatste zijn gegevens beschikbaar vanaf
1998 voor de uitbetaalde rentes, en vanaf 1980 voor de uitbetaalde kapitalen (7).

Het Pensioenkadaster heeft verschillende voordelen ten aanzien van andere databan-
ken die inkomensgegevens verzamelen over gepensioneerden, zoals bv. de EU-SILC.
Het belangrijkste voordeel in het kader van dit onderzoek, ligt in het feit dat het
Pensioenkadaster gegevens bevat over de volledige gepensioneerde bevolking in
België, inclusief de ouderen die leven in collectieve huishoudens. Zoals gezegd is dit
veelal niet het geval voor de databanken op basis van surveys. Een tweede belang-
rijk voordeel van het Pensioenkadaster is de uitgebreidheid en de betrouwbaarheid

(6) Voor meer informatie over het DWH AM&SB, zie Berghman, Curvers, Palmans, Vandermeerschen
en Verpoorten, 2009, pp. 6-7.
(7) Voor meer informatie over de gegevens verzameld in het Pensioenkadaster, zie o.a. Berghman,
Curver, Palmans en Peeters, 2007, pp. 2-4; en Palmans, Peeters en Berghman, 2006.
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van de informatie. Zo wordt niet enkel informatie verzameld over de eerstepijler-
pensioenen, maar ook over de pensioenen uit de tweede pijler (8) en over minder
gekende voordelen, zoals de verwarmingstoelagen en het vakantiegeld.

Voor dit onderzoek putten we uit het Pensioenkadaster gegevens over zowel eerste-
pijlerpensioenen (inclusief inkomen uit de Inkomensgarantie voor Ouderen, IGO)
als pensioenen uit de tweede pijler. Op basis hiervan berekenen we het totale pen-
sioeninkomen uit de eerste en tweede pijler op maandbasis (brutobedragen) (9). De
hier gepresenteerde bedragen hebben steeds betrekking op individuele pensioen-
rechten. Er wordt dus geen rekening gehouden met de pensioenrechten van de
eventuele partner.

Naast het Pensioenkadaster maken we gebruik van het Rijksregister, dat de nodige
persoonsgegevens bevat (o.a. geboortejaar, geslacht, domicilieadres). Het Rijksregis-
ter bevat informatie over alle personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregis-
ter van een Belgische gemeente (10).

De gegevens van het Rijksregister laten toe de leefsituatie van de persoon in kwestie
te bepalen. Hierdoor kunnen we een onderscheid maken tussen ouderen die verblij-
ven in een collectief en in een privaat huishouden. De term “collectieve huishou-
dens” verwijst naar alle ouderen die permanent zijn opgenomen in een residentiële
zorginstelling, maar ook naar ouderen die deel uitmaken van een kloostergemeen-
schap of die verblijven in de gevangenis. Op basis van deze data kan geen onder-
scheid worden gemaakt tussen de verschillende types collectieve huishoudens
(Lodewijckx, 2001). We veronderstellen echter, gezien het verband tussen leeftijd
en zorgbehoevendheid, dat de meerderheid van de ouderen in collectieve huishou-
dens verblijft in een residentiële zorginstelling. Verder gebruiken we informatie
over het geslacht, de leeftijd (op basis van geboortejaar) en het gewest (op basis van
de woonplaats) voor een vergelijking van beide groepen gepensioneerden.

3.2. ONDERZOEKSPOPULATIE
De onderzoekspopulatie bestaat uit de gepensioneerden die in 2007 een pensioen
uit de eerste pijler of een socialebijstandsuitkering voor ouderen (de zgn. Inkomens-
garantie voor Ouderen, IGO) ontvingen.

(8) In survey-onderzoeken wordt het ontvangen van een tweedepijlerpensioen wel bevraagd, maar
er zijn een aantal beperkingen die de kwaliteit van deze data ernstig aantasten. Zo worden kapitalen
ontvangen in het verleden niet bevraagd, waardoor tweedepijlerpensioen van niet recent gepensio-
neerden volledig buiten beeld blijven.
(9) Voor de berekening van het totale pensioeninkomen worden kapitalen uitbetaald in de tweede
pijler, omgezet in fictieve renten. Dit gebeurt op basis van de omzettingscoëfficiënten van het KB
van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 68, §2, derde lid van de wet van 30 maart 1994 houdende
sociale bepalingen (B.S. 29 mei 1997). Voor meer informatie over deze omzetting van kapitalen naar
fictieve renten, zie Berghman, e.a., 2007, pp. 60-63.
(10) Voor meer informatie over het Rijksregister, zie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 2009.
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Binnen de onderzoekspopulatie wordt een onderscheid gemaakt tussen gepensio-
neerden die in 2007 verbleven in een collectief huishouden, en gepensioneerden die
in 2007 niet in zulk huishouden verbleven. Hiervoor maken we gebruik van de varia-
bele ‘LIPRO’, die is opgenomen in het DWH AM&SB en is gebaseerd op de in het
Rijksregister opgenomen variabele ‘verwantschapsrelatie met de referentiepersoon’.
Deze variabele bevat als mogelijke waarde ‘Gemeenschappen, tehuizen’. Voor dit
onderzoek gaan we ervan uit dat deze variabele voor de onderzochte populatie aan-
geeft of de gepensioneerde in kwestie verblijft in een rusthuis of in een RVT. Deze
aanpak werd reeds eerder gehanteerd door andere onderzoekers (zie o.a. Vanden
Boer en Pauwels, 2006a). Andere mogelijke invullingen van de waarde zijn religieuze
gemeenschappen, weeshuizen, studentenhuizen, ziekenhuizen, gevangenissen, …
Personen die wonen in serviceflats krijgen allicht niet de waarde ‘Gemeenschappen,
tehuizen’ mee aangezien deze serviceflats veelal een eigen huisnummer hebben. 

Ondanks het feit dat we op basis van de beschikbare administratieve databronnen
een eerste beeld krijgen van de gepensioneerden die verblijven in residentiële zorg-
instellingen, moeten we er ons bewust van zijn dat de administratieve data niet
steeds overeenstemmen met de feitelijke situatie. Het aantal gepensioneerden in een
rustoord of een RVT wordt waarschijnlijk onderschat, omdat de definitieve verhuis
naar een residentiële zorginstelling niet noodzakelijk gepaard gaat met een verande-
ring van domicilie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de ene partner nog thuis
blijft wonen, terwijl de andere definitief wordt opgenomen in een RVT. De kans is
groot dat deze laatste administratief gezien niet lijkt te verhuizen, omdat zijn domici-
lieadres onveranderd blijft geregistreerd staan bij de nog thuiswonende partner. Deze
gevallen kunnen niet worden opgespoord op basis van de administratieve data (11).

4. PROFIELSCHETS: GEPENSIONEERDEN IN COLLECTIEVE HUISHOUDENS

In dit deel wordt een beeld geschetst van de gepensioneerden die in collectieve huis-
houdens verblijven op basis van de administratieve data van het Pensioenkadaster en
het Rijksregister. We vergelijken in de eerste plaats de gepensioneerden die ver-

(11) Een schatting van Vanden Boer en Pauwels (2006a, pp. 1-2) geeft aan dat het aantal ouderen in
een residentiële zorginstelling inderdaad wordt onderschat op basis van de administratieve gegevens.
Op basis van het Rijksregister verbleven op 1 januari 2004 in het Vlaams gewest 47.847 55-plussers in
een collectief huishouden. Een schatting van het feitelijk aantal rusthuis- en RVT-bewoners in Vlaande-
ren op basis van gegevens van de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn (nu: Vlaams Agent-
schap Zorg en Gezondheid), gaf echter aan dat ongeveer 61.000 ouderen verbleven in een rusthuis of
RVT op 31 december 2003 (Callens en Pauwels, 2006, p. 15). Deze vergelijking geeft aan dat het aan-
tal ouderen in residentiële zorginstellingen in de administratieve databronnen wordt onderschat met
ongeveer 10.000. Let wel dat in de gegevens van de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
ook ouderen werden opgenomen die slechts tijdelijk in een rusthuis of RVT verbleven.
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blijven in een collectief huishouden, met de gepensioneerden die verblijven in een
privaat huishouden. In de tweede plaats worden de gepensioneerden in private huis-
houdens – wat overeenkomt met de onderzoekspopulatie van de meest gangbare sur-
vey-onderzoeken (cf. supra) – vergeleken met de totale populatie gepensioneerden
(inclusief gepensioneerden in collectieve huishoudens). Op deze manier trachten we
na te gaan welke vertekening de niet-opname van gepensioneerden in collectieve
huishoudens met zich meebrengt voor gangbaar survey-onderzoek.

In tabel 2 worden de gepensioneerden die verblijven in een collectief huishouden,
vergeleken met de gepensioneerden die in een privaat huishouden verblijven, naar
een aantal sociodemografische achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, gewest).
De tabel maakt duidelijk dat een omvangrijke groep gepensioneerden verblijft in
een collectief huishouden (82.855 gepensioneerden). Desalniettemin blijft het met
slechts 4,5% een minderheid ten aanzien van de totale groep gepensioneerden
(82.855 gepensioneerden in collectieve huishoudens + 1.772.060 gepensioneerden
in private huishoudens).

Er blijken een aantal belangrijke verschillen te bestaan tussen de gepensioneerden
in collectieve en in private huishoudens. Tabel 2 geeft aan dat het aandeel gepensio-
neerde vrouwen in collectieve huishoudens aanzienlijk groter is dan bij de private
huishoudens: resp. 78% tegenover 52% van de gepensioneerden zijn vrouw (12).
Verder zien we dat bij de gepensioneerden in collectieve huishoudens de oudste
gepensioneerden veel sterker vertegenwoordigd zijn dan bij de private huishou-
dens. Bij de gepensioneerden die verblijven in een collectief huishouden, is onge-
veer de helft ouder dan 85 (52%), terwijl bij de gepensioneerden uit private huis-
houdens slechts één op tien ouder is dan 85 jaar (9%) (13). Wat de verdeling van
beide groepen gepensioneerden naar gewest betreft, blijken er weinig verschillen te
bestaan. Ongeveer 60% woont in het Vlaams Gewest, ruim 30% in het Waals Gewest
en een kleine 10% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(12) Anders gesteld, ongeveer 6,5% van de totale populatie gepensioneerde vrouwen verblijft in een
collectief huishouden. Dit geldt slechts voor 2,1% van de totale populatie gepensioneerde mannen.
(13) Anders gesteld, 20,7% van de gepensioneerden ouder dan 85 verblijft in een collectief huishouden.
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TABEL 2: VERDELING VAN DE GEPENSIONEERDEN IN EEN COLLECTIEF HUISHOUDEN EN IN EEN
PRIVAAT HUISHOUDEN, NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN GEWEST (2007, ABSOLUTE AANTALLEN EN
PERCENTAGES)

Grafiek 1 vult deze informatie aan met een verdeling van het individuele pensioenin-
komen voor de gepensioneerden die verblijven in een collectief huishouden en zij
die verblijven in een privaat huishouden. In deze grafiek tekent zich het volgende
patroon duidelijk af. Zowel in de laagste als in de hoogste pensioeninkomenscatego-
rieën blijken gepensioneerden die verblijven in een collectief huishouden minder
vertegenwoordigd dan de gepensioneerden die verblijven in een privaat huishou-
den. Bij de gepensioneerden uit een privaat huishouden heeft 17% een individueel
pensioeninkomen lager dan 700 EUR per maand, terwijl dit geldt voor 9% van de
gepensioneerden in collectieve huishoudens. In de hogere pensioeninkomenscate-
gorieën treffen we een soortgelijke vertekening aan. Ongeveer 40% van de gepen-
sioneerden uit een privaat huishouden heeft een individueel pensioen hoger dan
1.300 EUR per maand, tegenover slechts 26% van de gepensioneerden in collectieve
huishoudens. Anders gesteld, de gepensioneerden die verblijven in een collectief
huishouden hebben een gematigder pensioeninkomen en zijn sterker vertegen-
woordigd in de middelste inkomenscategorieën. Ongeveer 65% van de gepensio-
neerden in een collectief huishoudens heeft een individueel pensioen tussen 600 en
1.300 EUR per maand, in vergelijking met 47% bij de gepensioneerden in een pri-
vaat huishouden. (14)

(14) Dit artikel heeft niet de intentie deze verschillen te verklaren. Volgende werkhypotheses kunnen
desalniettemin worden geformuleerd. De oververtegenwoordiging van de gepensioneerden uit private
huishoudens in de inkomenscategorieën van minder dan 600 EUR hangt mogelijk samen met het feit
dat het hier in grotere mate gehuwde individuen betreft. In dit geval is het veel voorkomend dat de
vrouw een zeer laag individueel pensioen trekt en dat dit pensioen op gezinsniveau wordt aangevuld
met het hogere (alleenstaanden- of gezins-)pensioen van de man (de zogenaamde ‘semi-verborgen’
vrouwen, zie Berghman, Debels, Vandenplas, Verleden, Mutsaerts, Peeters en Verpoorten, 2010, pp.
110-114; voor de mogelijkheid tot cumulatie van een alleenstaanden- en een gezinspensioen, zie RVP
Dienstorder Nr. 90/18 betreffende de Pensioenen die ten vroegste op 1 januari 1991 ingaan, Hoofdstuk
1, C, 3). Na het overlijden van de man zal deze vrouw kunnen genieten van een hoger individueel pen-
sioen aangezien zij haar rustpensioen dan kan combineren met een overlevingspensioen. Vandaar de
hogere vertegenwoordiging van gepensioneerden in een collectief huishouden in de inkomenscatego-
rieën tussen 700 en 1.200 EUR. De oververtegenwoordiging van gepensioneerden in een privaat huis-
houden in de categorie van meer dan 1.300 EUR zou kunnen samenhangen met de leeftijd. Immers, in
de jongere leeftijdsklassen worden gemiddeld hogere pensioenen uitbetaald (deels ten gevolge van een
belangrijker aandeel van de tweede pijler). Zie hiervoor Berghman e.a., 2010.724

Collectief huishouden  Privaat huishouden 
Geslacht N % N % 
Man 18.007 22% 836.991 48% 
Vrouw 64.848 78% 925.522 52% 
Leeftijd 
< 70 5.240 6% 683.499 39% 
70-84 34.918 42% 924.957 52% 

 85 42.697 52% 163.604 9% 
Gewest
Vlaams Gewest 50.548 61% 1.021.873 61% 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.999 7% 133.481 8%
Waals Gewest 26.308 32% 529.469 30% 
TOTAAL 82.855 1.772.060 

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.
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GRAFIEK 1: VERDELING VAN DE GEPENSIONEERDEN IN COLLECTIEVE HUISHOUDENS EN IN PRI-
VATE HUISHOUDENS NAAR TOTAAL INDIVIDUEEL PENSIOENINKOMEN OP MAANDBASIS (2007,
BRUTOBEDRAGEN)

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.

Het is duidelijk dat het profiel van de gepensioneerden in collectieve huishoudens
afwijkt van dat van de gepensioneerden die deel uitmaken van een privaat huishou-
den. De vraag blijft echter hoe groot de vertekening door het niet-opnemen van deze
eerste groep in de meeste surveys uiteindelijk is, aangezien slechts 4,5% van de totale
populatie in een collectief huishouden verblijft. Deze vraag trachten we te beantwoor-
den in tabel 3. Deze tabel vergelijkt de gepensioneerden die verblijven in een privaat
huishouden (i.e. de focus van de bestaande surveys), met de totale populatie gepen-
sioneerden naar een aantal achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd en gewest).
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TABEL 3: VERDELING VAN DE GEPENSIONEERDEN IN EEN PRIVAAT HUISHOUDEN EN DE TOTALE
POPULATIE GEPENSIONEERDEN, NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN GEWEST (2007, ABSOLUTE AANTAL-
LEN EN PERCENTAGES)

Tabel 3 geeft aan dat het beperken van de onderzoekspopulatie tot de private huis-
houdens, zoals het geval is in de meeste surveys, gepaard gaat met een vertekening
van de onderzoekspopulatie. In de eerste plaats leidt het tot een oververtegenwoor-
diging van mannen: 47,5% van de gepensioneerden in private huishoudens zijn man-
nen, tegenover 46,3% in de totale populatie (een vertekening van 2,5%). In de twee-
de plaats leidt dit tot een ondervertegenwoordiging van de oudste gepensioneerden.
Indien de onderzoekspopulatie wordt beperkt tot de private huishoudens worden
de oudste gepensioneerden onderschat met maar liefst 17% (9,2% tegenover 11,1%).
Wat de verdeling naar gewest betreft, zijn er echter geen verschillen tussen de
gepensioneerden in private huishoudens en de totale populatie.

Vervolgens vergelijkt grafiek 2 het individueel pensioeninkomen van de gepensio-
neerden in een privaat huishouden met de totale groep gepensioneerden. De verde-
ling van het individuele pensioeninkomen van gepensioneerden in private huishou-
dens sluit nauw aan bij deze van de totale populatie gepensioneerden. De verschil-
len bedragen maximaal 4,4% (zie grafiek 3).
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)

Privaat huishouden  
(onderzoekspopulatie surveys) Totale populatie 

Geslacht N % N % Verschil 
Man 836.991 47,5% 854.998 46,3% 2,5% 
Vrouw 925.522 52,5% 990.370 53,7% -2,2% 
Leeftijd 
< 70 683.499 38,6% 688.739 37,1% 3,9% 
70-84 924.957 52,2% 959.875 51,7% 0,9% 

 85 163.604 9,2% 206.301 11,1% -17,0% 
Gewest
Vlaams Gewest 1.021.873 60,7% 1.072.421 60,7% -0,3% 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 133.481 7,9% 139.480 7,9% 0,2%
Waals Gewest 529.469 31,4% 555.777 31,4% -0,3% 
TOTAAL 1.772.060 1.854.915 

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.
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GRAFIEK 2: VERDELING VAN DE GEPENSIONEERDEN IN PRIVATE HUISHOUDENS EN DE TOTALE
POPULATIE GEPENSIONEERDEN NAAR TOTAAL INDIVIDUEEL PENSIOENINKOMEN OP MAANDBASIS
(2007, BRUTOBEDRAGEN)

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.
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GRAFIEK 3: PERCENTAGE VERSCHIL IN DE VERDELING VAN DE GEPENSIONEERDEN IN PRIVATE
HUISHOUDENS EN DE TOTALE POPULATIE GEPENSIONEERDEN NAAR TOTAAL INDIVIDUEEL PEN-
SIOENINKOMEN OP MAANDBASIS (2007, BRUTOBEDRAGEN)

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.

Uit het voorgaande is gebleken dat het niet-opnemen van ouderen die verblijven in
collectieve huishoudens, kan leiden tot een vertekening van de onderzoeksresulta-
ten van survey-onderzoeken die hun onderzoekspopulatie beperken tot de gepen-
sioneerden in private huishoudens. Hiermee is echter weinig gezegd over de inv-
loed van het uitsluiten van collectieve huishoudens uit armoedeonderzoek. In de
volgende paragraaf wordt daarom nagegaan of eenzelfde vertekening stand houdt
indien wordt gefocust op armoede bij ouderen.

5. NIET-OPNAME VAN GEPENSIONEERDEN IN COLLECTIEVE HUISHOUDENS: GEVOL-
GEN VOOR ARMOEDEONDERZOEK

Om de implicaties te onderzoeken van de afbakening van de onderzoekspopulatie
voor armoedeonderzoek (met name het al dan niet opnemen van gepensioneerden
die verblijven in een collectief huishouden) worden hieronder statistieken gepresen-
teerd die betrekking hebben op de gepensioneerden die een IGO ontvangen, al dan
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niet gecombineerd met een ander pensioeninkomen (15). Een IGO-gerechtigde
wordt daarbij aanzien als iemand met een verhoogd armoederisico. Immers, de IGO
is een middelengetoetste bijstandsregeling waarop men in 2007 enkel beroep kon
doen indien de totale inkomsten op maandbasis lager waren dan 795,46 EUR (voor
een alleenstaande) en 530,30 EUR (voor een samenwonende) (16)). Deze bedragen
zijn lager dan de armoedegrens zoals deze wordt berekend op basis van de EU-SILC
gegevens (i.e. 60% mediaan inkomen). In 2007 bedroeg deze grens immers 878 EUR
voor alleenstaanden en 1.317 EUR voor koppels (dan wel 659 EUR per hoofd). In de
regel kan men er dus vanuitgaan dat IGO-trekkers tevens arm zijn op basis van de
relatieve armoedegrens (17).

Tabel 4 vergelijkt het aandeel van de gepensioneerden met een IGO-uitkering in col-
lectieve huishoudens en in private huishoudens naar een aantal achtergrondkenmer-
ken (geslacht, leeftijd en gewest). De tabel toont aan dat er opvallende verschillen
bestaan tussen gepensioneerden in collectieve en private huishoudens. Gepensio-
neerden die in een collectief huishouden wonen, maken opvallend meer gebruik
van de IGO: meer dan drie keer zo veel gepensioneerden in een collectief huishou-
den ontvangt een IGO-uitkering dan in een privaat huishouden (15,5% tegenover
4,4%). Dit verschil is bovendien extra uitgesproken voor de mannen: 15% van de
mannen in een collectief huishouden heeft een IGO tegenover 3,1% van de mannen
in een privaat huishouden. Verder geldt hetzelfde voor de gepensioneerden jonger
dan 70: 19% van de gepensioneerden in collectieve huishoudens jonger dan 70
heeft een IGO tegenover 2,6% van diegenen in een privaat huishouden. Tot slot zien
we ook sterke verschillen in het Vlaams Gewest: 17,6% van de Vlaamse gepensio-
neerden in een collectief huishouden heeft een IGO tegenover 4,4% van diegenen
in een privaat huishouden.

(15) Op 1 juni 2001 werd het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) vervangen door de IGO-
regeling. Ouderen die reeds een GIB ontvingen dat voordeliger was dan de IGO, konden hun GIB
behouden. Het hier weergegeven percentage IGO-gerechtigden bevat dus ook een aantal gepensio-
neerden die nog een GIB ontvangen. Omwille van de leesbaarheid wordt hier echter enkel gespro-
ken over de IGO.
(16) De realiteit is uiteraard complexer dan hier in één regel kan worden samengevat. Voor wet-
telijke cumulatievoorwaarden, zie de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie
voor ouderen (B.S. 29 maart 2001). Voor een samenvatting, zie Berghman e.a., 2007, pp. 44-45.
(17) Vanaf 2004 gebeurt de toekenning van de IGO ambtshalve; daarvoor moest een IGO worden
aangevraagd. Voor die gepensioneerden die in 2008 70 jaar (mannen) dan wel 68 jaar (vrouwen) of
ouder waren en die sinds 2004 geen enkel pensioenrecht hebben geopend (vb. ten gevolge het over-
lijden van de partner), gebeurde de toekenning niet ambtshalve, wat problemen van non-take up
kan vergroten. Dit is in het bijzonder relevant voor dit artikel indien er een verschillende take-up zou
zijn van geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen. Er bestaat spijtig geen enkel
onderzoek dat non-take up in de Belgische situatie heeft onderzocht.
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TABEL 4: AANDEEL VAN DE GEPENSIONEERDEN MET EEN IGO-UITKERING IN DE POPULATIE
GEPENSIONEERDEN IN EEN COLLECTIEF HUISHOUDEN EN DE POPULATIE GEPENSIONEERDEN IN
EEN PRIVAAT HUISHOUDEN (2007)

Vergelijken we ten tweede de private huishoudens (i.e. onderzoekspopulatie in sur-
vey-onderzoek) met de totale populatie gepensioneerden, dan zien we dat het
beperken van de onderzoekspopulatie tot de gepensioneerden in private huishou-
dens een belangrijke vertekening met zich meebrengt (zie tabel 5). Dit geldt voor
alle onderzochte achtergrondvariabelen.

Het percentage armen (hier gedefinieerd als de IGO-gerechtigden; cf. supra) wordt
onderschat met 10% wanneer enkel de gepensioneerden in private huishoudens
beschouwd worden (resp. 4,4% IGO-gerechtigden bij de gepensioneerden in private
huishoudens tegenover 4,9% IGO-gerechtigden in de totale populatie). Grotere ver-
schillen vinden we bij de gepensioneerde vrouwen. Het percentage vrouwen met
een IGO-uitkering wordt onderschat met 11% wanneer enkel diegenen in private
huishoudens worden onderzocht (resp. 5,6% IGO-gerechtigde vrouwen in private
huishoudens tegenover 6,3% in de totale populatie gepensioneerden). In het Vlaams
Gewest wordt het aandeel van de IGO-gerechtigden onderschat met 12% wanneer
enkel de gepensioneerden in de private huishoudens worden bekeken (resp. 4,4%
IGO-gerechtigden in privaat huishouden tegenover 5% in de totale populatie). De
grootste vertekening treffen we tot slot aan wanneer rekening wordt gehouden met
de leeftijd van de gerechtigden. In de onderzoekspopulatie van de meeste surveys
(privaat huishouden) ontvangt ongeveer 6% van de gepensioneerde 85-plussers een
IGO-uitkering. In de totale populatie gepensioneerden bedraagt het aandeel IGO-
gerechtigden bij de 85-plussers echter 8,4%. Enkel de gepensioneerden in private
huishoudens in beschouwing nemen levert dus een onderschatting op van 29% voor
de gepensioneerde IGO-gerechtigden van 85 of ouder.
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 Collectief huishouden 
(N=82.855)

Privaat huishouden 
(N=1.762.513) 

Geslacht N % N % 
Man 2.704 15,0% 25.611 3,1% 
Vrouw 10.161 15,7% 52.263 5,6% 
Leeftijd 
< 70 995 19,0%  17.420 2,6% 
70-84 6.649 19,0%  50.607 5,5%  

 85 5.221 12,2%  9.847 6,0%  
Gewest
Vlaams Gewest 8.872 17,6%  45.164 4,4%  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 735 12,3%  10.776 8,1%
Waals Gewest 3.258 12,4%  21.837 4,1%  
TOTAAL 12.865 15,5% 77.874 4,4% 

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.

PEETERS-NED.qxp  19-11-2012  16:53  Page 730



TABEL 5: AANDEEL VAN DE GEPENSIONEERDEN MET EEN IGO-UITKERING IN DE POPULATIE
GEPENSIONEERDEN IN EEN PRIVAAT HUISHOUDEN EN DE TOTALE POPULATIE GEPENSIONEERDEN
(2007)

BESLUIT

De stijgende levensverwachting en daarbij aansluitend de toename van het aantal
ouderen in onze samenleving maken van de levensomstandigheden van ouderen
een hot topic. Naar aanleiding hiervan verscheen recent heel wat onderzoek naar de
inkomenssituatie van ouderen op basis van beschikbare surveydata. De overgrote
meerderheid van deze survey-onderzoeken richt zich echter slechts op een beperkt
deel van de oudere bevolking, namelijk diegenen die behoren tot een privaat huis-
houden. Omwille van verschillende redenen, zowel gerelateerd aan de steekproef-
trekking als aan de bevraagbaarheid van deze groep, is het immers niet evident
ouderen die verblijven in een collectief huishouden (in casu een verzorgingsinstel-
ling), op te nemen in survey-onderzoek.

Het niet-opnemen van gepensioneerden in collectieve huishoudens kan voor een
vertekening van de onderzoeksresultaten zorgen, tenminste in de mate dat deze
groep substantieel verschilt van de gepensioneerden in private huishoudens én dat
de groep gepensioneerden in collectieve huishoudens voldoende groot is. Dit arti-
kel beoogde daarom na te gaan welke vertekening er ontstaat door het beperken
van de onderzoekspopulatie tot de ouderen in private huishoudens. Deze verteke-
ning werd zowel bekeken naar algemene achtergrondkenmerken als naar de meting
van pensioeninkomen en armoede in het bijzonder. Hiervoor maakten we gebruik
van administratieve gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Be-
scherming (met name het Pensioenkadaster en het Rijksregister).
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Privaat huishouden 
(N=1.772.060) 

Totale populatie 
(N=1.854.915) 

Geslacht N % N % Verschil 
Man 25.611 3,1%  28.315 3,3%  -6,1% 
Vrouw 52.263 5,6%  62.424 6,3%  -11,1% 
Leeftijd 
< 70 17.420 2,6% 18.415 2,7%  -3,7% 
70-84 50.607 5,5%  57.256 5,8%  -5,2% 

 85 9.847 6,0%  15.068 8,4%  -28,6% 
Gewest
Vlaams Gewest 45.164 4,4%  54.036 5,0%  -12,0% 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.776 8,1% 11.511 8,3% -2,4% 
Waals Gewest 21.837 4,1%  25.095 4,5%  -8,9% 
TOTAAL 77.874 4,4% 90.739 4,9% -10,2% 

Bron: eigen bewerking op basis van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.
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Naar algemene achtergrondkenmerken toe vonden we dat het uitsluiten van gepensio-
neerden in collectieve huishoudens geen enkele vertekening met zich meebracht naar
gewest. Wel leidt een beperking van de onderzoekspopulatie tot de private huishou-
dens tot een beperkte oververtegenwoordiging van mannen (47,5% tegenover 46,3%;
een verschil van 2,5%) en tot een substantiële ondervertegenwoordiging van de oudste
gepensioneerden (9,2% tegenover 11,1%; een verschil van 17,0%). Het beperken van
de onderzoekspopulatie tot de gepensioneerden in private huishoudens leidt tot ver-
schillen in de pensioeninkomensverdeling van maximaal 4,6% in vergelijking met de
totale populatie gepensioneerden.

Bij de armoedecijfers is de vertekening groter. In totaal zou het percentage armen
met 10% worden onderschat (18)). Deze vertekening loopt op wanneer specifieke
subpopulaties worden bekeken. Bij vrouwen leidt een beperking van de onderzoeks-
populatie tot de gepensioneerden in private huishoudens tot een onderschatting van
het percentage armen met 11%, en in Vlaanderen met 12%. De grootste vertekening
vinden we bij de oudste gepensioneerden (85+): daar leidt het beperken van de
onderzoekspopulatie tot een onderschatting van het percentage armen met 29%.

Ondanks het verschil tussen de armoede-indicator gebruikt in dit artikel (i.e. het ont-
vangen van een IGO), en de couranter gehanteerde relatieve armoede-indicatoren
(bv. 60% armoedegrens op basis van de EU-SILC), geeft dit onderzoek belangrijke
aanwijzingen dat bestaand armoedeonderzoek bij ouderen vertekend is door het
beperken van de onderzoekspopulatie tot ouderen in private huishoudens. Armoede-
onderzoek op basis van surveydata dient zich bewust te zijn van de gevolgen van
het uitsluiten van de ouderen in collectieve huishoudens voor de onderzoeksresultaten.
Een belangrijke groep ouderen met een verhoogd armoederisico blijft systematisch
buiten beeld, wat uiteraard zijn weerslag heeft op de gedane beleidsaanbevelingen
op basis van dit soort onderzoek. Dit probleem van vertekening wordt nog urgenter
wanneer het onderzoek zich beperkt tot specifieke subgroepen, zoals de oudste
ouderen of de vrouwen.

Bovendien verwachten we dat de problematiek van het niet-opnemen van ouderen
in collectieve huishoudens in de nabije toekomst steeds belangrijker zal worden.
Recente voorspellingen van het Federaal Planbureau (Mestdagh en Lambrecht,
2003, pp. 7-29) geven immers aan dat in België het aantal zorgbehoevende ouderen
zal stijgen, en in navolging hiervan, ook het aantal ouderen dat opgenomen is in een

(18) Merk op dat op basis van deze gegevens ook zou kunnen geargumenteerd worden dat armoede
wordt overschat in plaats van onderschat. Hoewel het IGO-gerechtigd zijn een indicatie geeft van
een gebrek aan bestaansmiddelen, is het minder duidelijk welke consequenties dit heeft voor de
levensstandaard van ouderen in rusthuizen. Deze ouderen krijgen immers onderdak, voeding en ver-
zorging en doorgaans springt de overheid bij wanneer ze dit niet kunnen betalen. Wanneer we
veronderstellen dat ouderen in rusthuizen per definitie een minimale levensstandaard genieten, zou
armoede dus overschat worden.

732

PEETERS-NED.qxp  19-11-2012  16:53  Page 732



collectief huishouden. Verwacht wordt dat het aantal ouderen dat langdurige zorg
ontvangt in een residentiële zorginstelling, zal stijgen met 166% tussen 2001 en
2050 (van 119.254 in 2001 tot 317.979 in 2050) (19).

Het spreekt dan ook voor zich dat toekomstig onderzoek ernaar moet streven een zo
volledig mogelijk beeld te schetsen van de oudere bevolking, en dus ook de ouderen
in residentiële zorginstellingen moet beschouwen als deel van de onderzoekspopula-
tie. Onderzoeken naar deelpopulaties van gepensioneerden, zoals diegenen die deel
uitmaken van private huishoudens, zouden eerder de uitzondering dan de regel
mogen zijn. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van administratieve databronnen,
die informatie verzamelen over de ganse populatie en tot op zekere hoogte een
onderscheid tussen ouderen in private en in collectieve huishoudens toelaten.

Administratieve data kunnen echter nooit volledig in de plaats komen van survey-
onderzoek. Daarom moet grondig worden onderzocht hoe ouderen in residentiële
zorginstellingen kunnen worden opgenomen in surveys. De aandacht zal dan in de
eerste plaats moeten gaan naar de ontwikkeling van een adequaat steekproefkader,
waarin ouderen in collectieve huishoudens een even grote kans hebben om te wor-
den geselecteerd als ouderen in private huishoudens. Het gebruiken van het Rijksre-
gister als basis voor de steekproeftrekking zou hierop een antwoord kunnen zijn.
Dit wordt onder andere al toegepast in de Belgische Gezondheidsenquête, waar
ouderen in collectieve huishoudens worden beschouwd als eenpersoonshuishou-
dens en dus een even grote kans op selectie hebben als ouderen in private huishou-
dens (Tafforeau, 2005). Verder dienen specifieke technieken te worden uitgewerkt
om ouderen in collectieve huishoudens te benaderen en te bevragen (o.a. de
contactname, het afstemmen van de vragenlijst op de bevraagbaarheid en kennis
van de respondent in kwestie, het aanvullen van ontbrekende informatie via proxy-
respondenten, enz.). Alleen op die manier blijft survey-onderzoek ook in de toekomst
een noodzakelijke en adequate aanvulling op informatie die via administratieve weg
over ouderen kan worden verzameld.

____________

(19) Deze projectie van Mestdagh en Lambrecht (2003, pp. 28-29) is gebaseerd op gegevens van het
RIZIV, en de bevolkingsvooruitzichten van de Algemene Directie Statistiek en Informatie (Statbel) en
het Federaal Planbureau (FPB). De projectie gaat uit van recente bevolkingsvooruitzichten, in combi-
natie met recente gegevens over langdurige zorg en de assumptie dat het belang van residentiële
zorg niet zal veranderen tussen 2001 en 2050.
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SOCIAAL EUROPA IN BELGIE:
WERKGELEGENHEID EN SOCIALE
INSLUITING VANUIT EEN 
EUROPEANISERINGSPERSPECTIEF

DOOR BART VANHERCKE, YANNICK VANDERBORGHT en GERT VERSCHRAEGEN (1)

INLEIDING

Heeft het nog zin om zich te interesseren voor de “sociale dimensie van de Europe-
se integratie”? Hoewel de Europese Unie (EU) – na lang aarzelen – toch heeft geko-
zen voor een nieuwe strategie voor het decennium 2010-2020, zouden sommigen
zich kunnen afvragen of een dergelijke interesse wel zinvol is. In heel wat opzichten
lijkt de hele idee dat “Europa 2020” een instrument kan zijn om het sociale Europa
te bevorderen, een oxymoron (2). Wie voor het eerst kennismaakt met de ambities
en beleidsinstrumenten van deze strategie, begrijpt inderdaad meteen dat uitdagin-
gen als werkgelegenheid, sociale bescherming en sociale integratie hoegenaamd
niet centraal staan en volledig ondergeschikt zijn aan de economische en budgettai-
re ambities.

Deze eerste, ietwat fatalistische vaststelling moet echter worden genuanceerd.
Uiteraard moet het onderwerp europeanisering van het sociaal beleid met grote
behoedzaamheid worden behandeld. Het sociale Europa is immers sterk afhankelijk 

(1) Bart Vanhercke is codirecteur van het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) en Vrijwillig
Medewerker bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven); Yannick Vanderborght is
professor aan de Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) en gastdocent aan de Université de Lou-
vain (UCL); Gert Verschraegen is professor aan de Universiteit Antwerpen (UA). De auteurs wensen
hun oprechte dank te betuigen aan de coördinatoren van het project ETOS.be (Jos Berghman, Olivier
Paye, Philippe Pochet, Pierre-Paul Van Gehuchten en Pascale Vielle) en aan de onderzoekers van de
Belgische, Franse en Nederlandse teams (respectievelijk Mieke Beckers, Philippe Reyniers, Rika Ver-
poorten, Gaëlle Hubert en Selma Bellal; Marie-Pierre Hamel; Nuria Ramos Martin en Minna van Ger-
ven). Verder danken zij de bestuurder van de POD Wetenschapsbeleid, Margarida Freire, en de leden
van het begeleidingscomité van het ETOS.be-onderzoek, in het bijzonder François Vandamme,
Gabrielle Clotuche, Janine Goetschy, Koen Vleminckx en Josée Goris.
(2) Vanhercke, B., Is “The Social Dimension of Europe 2020” an Oxymoron?, in Degryse, C. en Natali, D.
(eds.), Social developments in the European Union 2010, Brussel, ETUI-OSE, pp. 141-174, 2011.
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van de conjunctuur en behoort bepaald niet tot de grote prioriteiten van de Unie; in
een Europese constructie die in eerste instantie gericht is op integratie door de
markt, wordt de sociale dimensie nog steeds stiefmoederlijk behandeld. Maar de
nieuwe strategie “Europa 2020” – waarop we in de conclusie kort terugkomen – en
de crisiscontext, die de sociale ambities niet echt ten goede komen, mogen niet ver-
hullen dat op dit vlak toch vooruitgang werd geboekt. Aan de hand van de Belgische
situatie proberen we aan te tonen dat het sociale Europa meer is dan een theore-
tisch concept, of een politieke slogan.

We kunnen zonder meer stellen dat de uitbreiding van de Europese sociale regelge-
ving de voorbije decennia, maar vooral sinds de tweede Commissie-Delors, heeft
geleid tot de ontwikkeling van een echt sociaal beleid van de Europese Unie (EU),
dat in toenemende mate ook gevolgen heeft voor de welvaartsstaten. De nationale
socialebeleidsinitiatieven worden alsmaar meer doordrongen van het Europese poli-
tieke proces, waarbij tal van uiteenlopende actoren betrokken zijn in een zeer com-
plex spel van wisselwerkingen. Kortom, het standpunt als zou een nationaal sociaal
beleid correct kunnen worden geanalyseerd zonder rekening te houden met de
Europese context, is niet langer verdedigbaar.

Daarenboven kan ook niet langer worden gesteld dat de lidstaten louter “ontvan-
gers” zijn van de beslissingen en initiatieven die van het Europese niveau afkomstig
zijn, en deze alleen maar hoeven om te zetten, na te leven of er voordeel uit te halen
(‘top down’ dimensie). De analyse van de processen, onderhandelingen en dyna-
miek tussen de actoren leert ons daarentegen dat de lidstaten wel degelijk gewicht
in de schaal leggen, van bij de conceptie van Europese initiatieven. Uit de constante
onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse beïnvloeding – een fenomeen dat in de
literatuur over ‘multi-level governance’ goed gedocumenteerd is – blijkt hoezeer de
totstandkoming van een Europees beleid speelruimte laat voor de actoren en natio-
nale instellingen. Daarom moet de klemtoon worden gelegd op de fase van de tot-
standkoming van Europese beleidsinitiatieven (‘bottum-up’-dimensie). Het tweerich-
tingsverkeer tussen deze mechanismen (top down en bottom up) vormt in zekere
zin de kern van ons werk (3).

Met deze bijdrage willen we een synthese maken van de voornaamste conclusies
van het multidisciplinaire onderzoek “Europese beleidsinstrumenten voor de sociale
politiek in België” (“ETOS.be”), dat in het kader van het programma “Samenleving
en Toekomst” van het Federaal Wetenschapsbeleid (4), werd uitgevoerd en in een
boek (juni 2011) werd voorgesteld (5). Dit onderzoek over de europeanisering van

(3) Over deze circulariteit, zie punt 3.4.
(4) Zie http://www.belspo.be/belspo/ta/index_nl.stm.
(5) Vanhercke, B., Verschraegen, G., Van Gehuchten, P.-P. en Vanderborght, Y. (eds.), Europa in
België, België in Europa. Sociaal beleid als tweerichtingsverkeer, Gent, Academia Press, 231 pp.,
2011. Dit artikel is gebaseerd op dit werk én op het onderzoeksrapport dat bij Federaal Wetenschaps-
beleid werd ingediend. Het onderzoek dat de inspiratiebron was voor deze bijdrage, hanteerde een
interdisciplinaire aanpak: interviews met meer dan honderd personen op basis van semigestructu-
reerde vragenlijsten enerzijds en analyse van primaire en secundaire bronnen anderzijds.
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het sociaal beleid in de periode 1989-2009 wordt gekenmerkt door de volgende ori-
ginele invalshoek. Het team heeft niet alleen de klassieke vraag gesteld – wat is het
verband tussen het nationale politieke stelsel en het Europese politieke stelsel? –
maar hield ook rekening met een variabele die in de bestaande literatuur niet vaak
onder de loep wordt genomen: welke variabele impact zou het gebruik van verschil-
lende Europese beleidsinstrumenten kunnen hebben? Bovendien, zo zullen we ver-
der zien, werden ook de verhouding tussen deze instrumenten en de integratie
ervan door middel van een soort van ‘hybridisatie’ bestudeerd.

Concreet zullen we in dit artikel de klemtoon leggen op het klassieke Europese
recht (richtlijnen en verordeningen), de open coördinatiemethodes (OCM) en de
financiële instrumenten (met name het Europees Sociaal Fonds, ESF). Bij de analyse
wordt aandacht besteed aan twee grote thema’s in de huidige initiatieven van de EU
op sociaal vlak: werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden enerzijds en sociale
insluiting anderzijds.

Bij gebrek aan ruimte wordt een derde thema dat in het kader van “ETOS.be” werd
aangekaart hier niet rechtstreeks aangekaart: de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. Deze kwestie wordt vaak los gezien van de socialebeleidsinitiatieven stric-
to sensu, meer bepaald omdat ze zo veel domeinen bestrijkt (tranversaliteit). Het
onderzoeksteam bekeek dit thema vanuit een specifieke invalshoek, namelijk het
beleid inzake het verzoenen van gezins- en beroepsleven. De geïnteresseerde lezer
vindt meer uitleg in het hoofdstuk over dit thema in het eerder vermelde (ETOS.be)
boek (6); enkele elementen in verband met gendergelijkheid komen wel aan bod in
de conclusies van dit artikel.

Het artikel is als volgt opgebouwd: in een eerste deel geven we kort toelichting bij de
drie beleidsinstrumenten die we hebben bestudeerd. Daarna analyseren we achter-
eenvolgens de europeanisering van het Belgische beleid inzake werkgelegenheid en
sociale insluiting. Tot slot suggereren we in onze conclusies tien ‘sleutels’ voor wie
verder wil nadenken over de europeanisering van het sociale beleid in België, onder
meer in de context van de nieuwe strategie ‘Europa 2020’.

1. DE EUROPESE INSTRUMENTEN INZAKE SOCIAAL BELEID: KORT OVERZICHT (7)

1.1. KLASSIEK RECHT: SOCIALE RICHTLIJNEN
Het gemeenschapsrecht speelt een cruciale rol op het vlak van politieke integratie.
Met dit recht werd een Europese economische grondwet gecreëerd met daarin de
normen en grondrechten die de lidstaten in acht moeten nemen. Hoewel de expan-

(6) Stoffel, S., Vielle, P. en Paye, O., Européanisation des politiques en matière de l’égalité de genre:
conclusions, in Vanhercke B. et al. (eds.), L’Europe en Belgique ..., op. cit., pp. 199-204, 2011.
(7) Voor een uitgebreider overzicht, zie Verschraegen, G., Vanhercke, B. Beckers, M., Hubert, G.,
Reyniers, Ph. en Verpoorten, R., Etude des instruments politiques européens, in Vanhercke B. et al.
(eds.), L’Europe en Belgique …, op. cit, pp. 19-29, 2011.
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sie van de Europese sociale rechten de voorbije tien jaren vertraagd is, wordt een
Europees sociaal beleid in eerste instantie ontwikkeld door regels goed te keuren en
door voorrang te verlenen aan het gemeenschapsrecht.

De eerste ‘echte’ juridische grondslag inzake sociale aangelegenheden dateert
slechts van de Europese Akte (1987) en heeft uitsluitend betrekking op de kwesties
gezondheid en veiligheid, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is.
Later wordt een sociaal protocol goedgekeurd (Verdrag van Maastricht), dat dan arti-
kel 137 wordt. Het Verdrag van Amsterdam breidt de medebeslissingsprocedure uit
tot aangelegenheden betreffende gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden,
informatie- en raadpleging van de werknemers, integratie op de arbeidsmarkt en
gendergelijkheid. De unanimiteit blijft behouden voor kwesties met betrekking tot
sociale bescherming en sociale zekerheid, bescherming van werknemers bij beëindi-
ging van arbeidsovereenkomsten, vertegenwoordiging en collectieve verdediging
van de belangen van werknemers en de voorwaarden voor tewerkstelling van
onderdanen van derde landen. Zelfs als het gaat om gedeelde bevoegdheden, situ-
eert het zwaartepunt van het sociaal beleid zich nog steeds op het nationale niveau.
Sommige maatregelen worden overigens expliciet uit het bevoegdheidsgebied van
de EU uitgesloten (loon, recht van vereniging, stakingsrecht, organisatie van lock-
out). Deze juridische grondslag laat ook toe om minimumstandaarden te bepalen.
Ondanks het ambitieuze karakter van artikel 137 werd slechts een handvol sociale
richtlijnen goedgekeurd en hun inhoud blijft relatief flexibel.

In 2001 verklaarde de Europese Commissaris belast met sociale zaken, Anna Dia-
mantopoulou, dat het wetgevingsinstrument voor sociale aangelegenheden ‘verou-
derd was, wat erop wijst dat harmonisering door middel van richtlijnen als model
sindsdien anders wordt gepercipieerd. Volgens deze visie is het harmoniseringsmo-
del in een soort van vicieuze cirkel terechtgekomen. In de eerste plaats kampt de
goedgekeuring van sociale wetgeving nog steeds met politieke moeilijkheden. Ver-
volgens leidt deze politieke blokkering tot een daling van het aantal richtlijnen en
verwatert de inhoud ervan. Ten derde worden de relatief open en soms zelfs dub-
belzinnige formuleringen van deze instrumenten door het Hof van Justitie van de
Europese Unie (HJEU) (8) vaak strikter geïnterpreteerd wanneer het een uitspraak
moet doen (9). Bovendien is ten overstaan van deze taak van ‘gerechtelijk wetgever’
die het HJEU heeft, ook een omzichtigere houding ontstaan.

Bij de gebreken van regelgeving via de klassieke communautaire methode komen
ook nog de bekommernissen over de doeltreffendheid van de wetgevende initiatie-
ven. Dat heeft de Commissie er vaak toe bewogen om niet-wetgevende instrumen-
ten voor te stellen. Dat alles heeft geleid tot een debat over de voor- en nadelen

(8) Voorheen het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG).
(9) Voor een recent overzicht, zie Ghailani, D., European social policy: some thoughts on the case
law, in Degryse, C. en Natali, D. (eds.), Social developments in the European Union 2010, Brussel,
ETUI-OSE, pp. 175-204, 2011.
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van het recht bij de Europese integratie. De debatten over de ‘new governance’ heb-
ben minder prescriptieve en eenvormige oplossingen met zich meegebracht die zijn
gebaseerd op ‘soft law’ en zelfregulering.

1.2. NEW GOVERNANCE: DE OPEN COORDINATIEMETHODE
Tijdens de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) beslisten de staats- en regeringslei-
ders om tegen 2010 “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de
wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere
banen en een hechtere sociale samenhang” (10). Om dit doel te bereiken voorziet de
Lissabonstrategie een waaier van beleidinstrumenten, waaronder de OCM, die inzake
werkgelegenheid de facto reeds in voege was sinds 1997 (Europese werkgelegenheids-
strategie, EES). De strategie houdt in: richtsnoeren bepalen, kwantitatieve en kwalitatie-
ve indicatoren definiëren, beste praktijken (benchmarks) vergelijken, nationale en
regionale doelstellingen omschrijven en peers de voortgang laten beoordelen. Het gaat
met andere woorden om een soort van ‘soft’ governance, zonder ‘harde’ wetgeving.
We kunnen er terecht van uitgaan dat deze vorm van beleid zich in de toekomst verder
zal ontwikkelen, als alternatief voor Europese wetgeving die in een EU met zevenen-
twintig alsmaar minder waarschijnlijk wordt.

De Europese Raad van Lissabon maakte de weg vrij voor de toepassing van de OCM
in een hele reeks domeinen: onderwijs, informatiesamenleving, innovatie, enz. In
2001 werd de OCM reeds gebruikt op elf beleidsdomeinen, waaronder sociale inslui-
ting (2000), pensioenen (2001) en gezondheidszorg (2004). De OCM-instrumenten
worden ook gebruikt inzake asiel en immigratie, milieubescherming, handicap,
gezondheid en veiligheid en grondrechten. Nochtans zijn heel wat academici, vooral
juristen en economen, eerder sceptisch (11) als het over dit beleidsinstrument gaat.

Als minder strikte en prescriptieve new governance wordt de OCM gekenmerkt
door haar deliberatieve karakter (consensus) op verschillende niveaus (weinig of
geen hiërarchie, verschillende beleidsniveaus worden met elkaar verbonden); door
politieke responsabilisering (via meer transparantie en beoordeling door peers); en
door de combinatie van kaderdoelstellingen die aan de verschillende niveaus kun-

(10) Europese Raad, Conclusies van het voorzitterschap – Europese Raad van Lissabon van 23 en
24 maart 2000, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_nl.htm.
(11) Voor een globaal beeld van de kritiek op ‘soft law’ in de context van de Lissabonstrategie, zie
Natali, D., The Lisbon Strategy, Europe 2020 and the Crisis in Between, in Marlier, E. en Natali, D.
(eds.), Europe 2020: Towards a More Social EU?, Brussel, PIE-Peter Lang, pp. 93-113, 2010.
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nen worden aangepast (12). Een dergelijke omschrijving lijkt misschien vaag, zeker
omdat de meeste OCM’s geen juridische grondslag hebben in de verdragen (met uit-
zondering van de globale richtsnoeren voor het economische beleid (13) (GREB) en
de EWS). Er bestaat geen juridisch bindende definitie van de OCM. Dat betekent dat
de OCM’s heel wat van elkaar kunnen verschillen, naargelang van het beleidsveld
waarop ze van toepassing zijn. Kortom, de OCM is geen vast ‘recept’. Het is eerder
een ‘kookboek’ met verschillende recepten, het ene al wat lichter of zwaarder dan
het andere (14). De essentie bestaat erin dat het om een iteratief proces gaat dat de
verschillen in benadering tussen de lidstaten voor een bepaald domein identificeert
en vergelijkt.

1.3. FINANCIELE INSTRUMENTEN: DE STRUCTUURFONDSEN
De Europese structuurfondsen werden opgericht als financiële instrumenten om het
cohesiebeleid van de EU te verwezenlijken. Ze moeten de economische en sociale
ongelijkheid tussen de lidstaten doen afnemen. Het cohesiebeleid is goed voor meer
dan een derde van het Europese budget. Concreet bestaan er twee structuurfond-
sen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Soci-
aal Fonds (ESF). Daar komen nog bij: het Cohesiefonds (CF), het Europees Land-
bouwgarantiefonds (ELGF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwik-
keling (ELFPO) en het Europees Visserijfonds (EVF). Deze verschillende fondsen
krijgen specifieke doelstellingen toegewezen voor periodes van zeven jaar. De
recentste twee periodes zijn 2000-2006 en 2007-2013.

Al deze fondsen zijn operationeel in België, maar het ESF is veruit het belangrijkste.
Sinds enkele jaren is dit het financieringsinstrument voor de EWS en zou het moeten
bijdragen tot de inzetbaarheid en aanpasbaarheid van werknemers en ondernemin-
gen, de ontwikkeling van menselijk kapitaal, integratie op de arbeidsmarkt, en de
strijd tegen discriminatie en sociale uitsluiting.

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 werd het cohesiebeleid nauw gelinkt aan
de Lissabonstrategie en meer recent de Europa 2020 Strategie. De fondsen zijn gericht
op de prioriteiten die in deze strategieën werden gedefinieerd en de hervormingen
die erdoor beoogd worden. Uit onderzoek van het ESF blijkt dat de werking van dit

(12) Voor recente overzichtswerken in verband met de adequaatheid en impact van de sociale OCM,
zie Heidenreich, M., en Zeitlin. J. (eds.), Changing European Employment and Welfare Regimes:
The Influence of the Open Method of Coordination on National Reforms, Londen, Routledge, 2009;
Kröger, S., (ed.), What we have learnt: Advances, pitfalls and remaining questions in OMC research,
European Integration online Papers (EIoP), speciale uitgave 1, deel 13, 2009; Vanhercke, B., Deli-
vering the Goods for Europe 2020? The Social OMC’s Adequacy and Impact Re-Assessed, in Marlier,
E. en Natali, D., Europe 2020: Towards a more Social EU?, Peter Lang, Brussel, pp. 115-142, 2010.
(13) Deze globale richtsnoeren moeten het economische beleid van de lidstaten coördineren.
(14) Vandenbroucke, F. (2002) The EU and social protection: what should the European Convention
propose?, MPIfG Working paper 02/06, Max Planck Institute for the Study of Societies.
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fonds sinds 1999 de doelstellingen van de EWS ondersteunt. Bovendien worden de
Operationele Programma’s (OP’s) van de lidstaten door de Commissie onderzocht in
het licht van de nationale plannen voor de verwezenlijking van de EWS. Het ESF
treedt met andere woorden op als financieringsinstrument van de EWS om de werk-
loosheid te bestrijden, de inzetbaarheid te vergroten en te investeren in onderwijs en
beroepsopleiding. De Europa 2020-strategie, de communautaire strategische richt-
snoeren, de GREB en de EWS zijn dus nauw verbonden met het op één na belangrijk-
ste Europese beleid in termen van begroting, namelijk het cohesiebeleid.

De resultaten van het Europees regionaal beleid komen tot uiting in concrete pro-
jecten op heel het Europese grondgebied en zijn goed zichtbaar: oprichting van
zakencentra, het stimuleren van levenslange vorming en opleiding, bouwen van
infrastructuur, enz. Voor elk door de EU gefinancierd project moet de lidstaat nor-
maal bijdragen ten belope van ten minste 50% van de totale kosten (additionaliteits-
beginsel). Dat betekent dat de Europese financiering in principe boven op de natio-
nale verbintenissen komt, en ze dus niet vervangt.

In België genieten vooral de Gewesten en de Gemeenschappen van de Europese
fondsen. Sinds Maastricht (1992) kunnen ze ook zelf deelnemen aan de onderhande-
lingen van de Raad van de EU. Op Belgisch niveau werden de modaliteiten van deze
deelname in 1994 gedefinieerd in een samenwerkingsakkoord. De structuurfondsen
omvatten immers tal van kwesties die onder de bevoegdheden van de gefedereerde
entiteiten vallen (ruimtelijke ordening, economie, werkgelegenheid, human ressour-
ces, enz.). Ze staan met andere woorden op de eerste lijn voor de onderhandelingen
over de ontwikkelingsprogramma’s. Wat het ESF betreft, keurde de Commissie voor
België zes Operationele Programma’s (OP’s) 2007-2013 goed. Hoewel deze pro-
gramma’s een gemeenschappelijke basis hebben (sociale insluiting en ontwikkeling
van menselijk kapitaal bijvoorbeeld), kunnen de verschillende gefedereerde entitei-
ten vrij hun eigen prioriteiten bepalen, die aansluiten bij de regionale sociaal-
economische werkelijkheid. Deze prioriteiten krijgen ook vorm op het niveau van
de begroting (verdeling van het ESF-budget).

2. WERKGELEGENHEIDSBELEID

2.1. DE TOTSTANDKOMING VAN HET EUROPESE WERKGELEGENHEIDSBELEID
Hoewel de hervormingen van de arbeidsmarkt en het uitstippelen van het werkgele-
genheidsbeleid in hoofdzaak op nationaal niveau worden bepaald, is dit beleid
steeds meer gelinkt aan supranationale processen die werk en sociaal beleid moeten
coördineren. De Werkgelegenheidsstrategie (1994) van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de EWS (1997) zijn de meest
sprekende voorbeelden op dit domein.
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Het werkgelegenheidsbeleid werd in de Europese constructie lange tijd als bijkom-
stig beschouwd omdat er geen juridische grondslag aanwezig was in de verdragen.
De EU heeft haar actie in de eerste plaats geconcentreerd op de ‘vrijheid van de
markt’, zonder op te treden inzake ‘sociale vrijheden’. Bijgevolg werden het arbeids-
recht en het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten verstoord. Het ESF werd wel
opgericht om de tewerkstellingsmogelijkheden voor de werknemers in de interne
markt te verbeteren, maar de ontwikkeling van een daadwerkelijk Europees werkge-
legenheidsbeleid dateert slechts van het begin van de jaren negentig.

In de loop van de jaren negentig begint de EU zich bezig te houden met de nationa-
le werkgelegenheidsstelsels, omdat er in de lidstaten grootschalige hervormingen
aan de gang zijn, zowel wat betreft arbeidsmarkt als sociale bescherming. Ook tij-
dens de jaren negentig hebben de voltooiing van de interne markt, de eenheids-
munt en het stabiliteits- en groeipact de speelruimte van de lidstaten op dit vlak
sterk ingedijkt (bv. door een einde te maken aan de door concurrentie-
overwegingen ingegeven devaluaties ). Vooral in de Bismarckiaanse continentale
verzorgingsstaten zoals België waren de problemen bijzonder groot: de lage werkge-
legenheidspercentages, in het bijzonder door de brugpensioenprogramma’s, ver-
zwakten de fiscale grondslag van de verzorgingsstaat.

Met het Verdrag van Amsterdam (1997) wordt duidelijk dat de EU een gemeen-
schappelijk antwoord moet bieden op deze sociale problemen. Dan wordt erkend
dat de problemen van de arbeidsmarkt structureel zijn en door de lidstaten worden
gedeeld; daarom moet een supranationale agenda worden opgesteld. Het Verdrag
van Amsterdam bevat voor het eerst een hoofdstuk gewijd aan werkgelegenheid en
zo wordt de EWS gelanceerd. Het doel is de nationale beleidsinitiatieven inzake
werkgelegenheid te coördineren en de lidstaten ertoe aan te sporen om ook lastige
hervormingen door te voeren. De voornaamste ingrediënten zijn: stijging van de
werkgelegenheidsgraad, aanpassing aan de verandering door investering in oplei-
ding en activering van werklozen.

Met de EWS wordt niet alleen het Europese beleid inzake werkgelegenheid fors uit-
gebreid, maar de doelstellingen ondergaan een grondige omschakeling. Het nieuwe
Europese werkgelegenheidsbeleid dat zo ontstaat, is gebaseerd op drie instrumenten:
het Europees arbeidsrecht (waaronder de wetgeving met betrekking tot de raamover-
eenkomsten in het kader van de Europese sociale dialoog), de EWS en het ESF.

2.2. GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE BELEIDSINSTRUMENTEN
We kunnen dus stellen dat de EU, althans sinds het begin van de jaren negentig,
inzake werkgelegenheid geleidelijk een beleidssysteem heeft ontwikkeld dat verder
gaat dan haar basisbevoegdheden (arbeidsnormen, discriminatie, enz.). Het wordt
uitgebreid naar de strijd tegen de werkloosheid, verhoging van de werkgelegen-
heidsgraad, en verbeteren van arbeidsomstandigheden in de lidstaten. Sinds de EWS
in 1997 werd gelanceerd, wordt ze gebruikt om hervormingen op gang te brengen
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door toedoen van niet-bindende richtsnoeren, kwantitatieve indicatoren, uitwisse-
ling van beste praktijken, beoordeling door peers en multilateraal toezicht.

Heel wat onderzoekers gaven blijk van enig scepticisme wat de impact van de ‘soft
law’ op het nationale beleid betreft, onder meer omdat ze niet (juridisch) bindend
is. Op basis van ons empirisch onderzoek stellen we echter vast dat de procedures
en mechanismen van de EWS wel degelijk een significante impact hebben. Het
belangrijkste gevolg van de EWS situeert zich waarschijnlijk op cognitief vlak. De
strategie beïnvloedt de manier waarop over de hervormingen wordt nagedacht, en
voert Europese concepten binnen in de nationale debatten (activering, actief ouder
worden, flexicurity). Dat heeft heel wat gevolgen voor de prioriteiten in het natio-
nale werkgelegenheidsbeleid. Ze versterkt ook de bewustwording van dringende
beleidsproblemen, zoals actief ouder worden, en biedt een referentiesysteem voor
de oriëntering van de beleidsinitiatieven. Dat geldt onder meer voor het beklemto-
nen van de werkgelegenheidsgraad tegenover de werkloosheid; of nog: de preven-
tieve en globale aanpak van werkloosheid tegenover de curatieve en doelgerichte
benadering.

Bovendien worden de richtsnoeren en doelstellingen van de EWS door verschillen-
de spelers gebruikt om bepaalde eisen tijdens de onderhandelingen kracht bij te zet-
ten. Soms werkt de ‘benchmarking’ ook als een ‘tegengif tegen zelfgenoegzaamheid’
en oefent deze druk uit om de dringende beleidsuitdagingen aan te gaan. In België
hebben de instrumenten van de EWS de sociale partners er mee van overtuigd hoe
belangrijk het is om het probleem van de oudere werknemers aan te pakken; ze
hebben ook geholpen om het ‘Generatiepact’ te rechtvaardigen. Op organisatorisch
niveau heeft de EWS ertoe bijgedragen dat de statistische capaciteit werd uitge-
breid, en was de strategie een stimulans voor het opstarten van een plannings- en
beoordelingscultuur. Ze heeft er volgens sommigen zelfs toe geleid dat het werkge-
legenheidsbeleid beter wordt gecoördineerd tussen de verschillende machtsniveaus.

Het ESF heeft eveneens invloed uitgeoefend op het nationale en regionale
arbeidsmarktbeleid, door de financiering van projecten te koppelen aan Europese
richtsnoeren en doelstellingen. Verder heeft het ESF de methodes beïnvloed waar-
mee de beleidsinitiatieven worden opgevat en de projecten worden uitgewerkt.
Vooral in de jaren negentig heeft het vernieuwende projecten gefinancierd. De glo-
bale aanpak van het Fonds heeft een preventief werkgelegenheidsbeleid en de inte-
gratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ingang laten vinden. Het bevor-
derde de invoering van begeleidingsmethodes, beroepstrajecten, en cheques voor
opleiding en onderwijs. Tot slot was het ESF in België ook bevorderlijk voor de
samenwerking tussen de verschillende overheids- en privéspelers.
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Op wettelijk vlak ontwikkelde de EU met haar richtlijnen een geheel van rechten op
domeinen als gezondheid en veiligheid, arbeidstijd, discriminatie op het werk, enz.
In sommige gevallen hebben de Europese sociale partners zelf onderhandeld en
samen wettelijke bindende normen gedefinieerd (deeltijds werk bijvoorbeeld). Uit
onze analyse van de richtlijnen Arbeidstijd en Deeltijds werk blijkt dat de Belgische
wetgeving niet ver van de Europese normen afstond, maar om deze richtlijnen in
nationaal recht om te zetten, moest toch heel wat worden aangepast (15): het begin-
sel van non-discriminatie bij deeltijds werk bijvoorbeeld, of de toegang tot betaald
opleidingsverlof. Onze analyses bevestigen in ieder geval dat België eerder traag en
weigerachtig is bij de tenuitvoerlegging van de Europese sociale wetgeving, voorna-
melijk wegens de autonomie van de sociale partners en hun rol bij de omzetting.

Opvallend is dat in het Europese arbeidsrecht alsmaar vaker wordt verwezen naar het
brede kader van het Europese werkgelegenheidsbeleid zoals dat door de EWS en de
Lissabonstrategie werd bepaald en waarbij de meeste normen betrekking hebben op
het beginsel van non-discriminatie. De sociale richtlijnen – zoals die in verband met
deeltijds werk – bevatten ‘soft law’-bepalingen. Dat alles wijst erop dat het Europese
beleid op het vlak van werkgelegenheid en arbeid voortaan niet langer louter geba-
seerd is op de traditionele (wetgevende) communautaire methode. Ze gebruikt
steeds vaker een combinatie van ‘hard’ en ‘soft law’. Hoewel de ‘hard law’ de vorm
aanneemt van ‘one-size-fits-all’-wetgeving (dezelfde maat voor iedereen), bijvoorbeeld
wat veiligheid en gezondheid op het werk betreft, maakt de combinatie van ‘hard’ en
‘soft law’ een flexibele tenuitvoerlegging mogelijk, door toedoen van raam-
overeenkomsten (denk bijvoorbeeld aan de richtlijn betreffende de arbeidstijd).

2.3. HYBRIDISATIE IN HET BELEID INZAKE WERKGELEGENHEID?
De combinatie van beleidsinstrumenten werd recent omschreven als ‘hybridisatie’,
waarbij elk instrument een aparte rol speelt en waarbij het gelijktijdig optreden van
instrumenten bijdraagt tot de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen. Het ESF,
de EWS en het arbeidsrecht bijvoorbeeld dragen op een verschillende maar elkaar
aanvullende manier bij tot de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Onze analyses staven deze stelling grotendeels. De verschillende beleidsinstru-
menten worden alsmaar meer geïntegreerd en behouden toch hun eigenheden. Ze
gebruiken een gemeenschappelijke woordenschat, verwijzen naar elkaars acties en
werken samen om de overkoepelende doelstellingen (preventieve en globale aan-
pak van werkloosheid, enz.) te verwezenlijken. Het typevoorbeeld van deze toene-
mende integratie is de koppeling tussen EWS en ESF. Het ESF moet voortaan de

(15) Voor een verdere analyse, zie Reyniers, Ph., Emploi et conditions de travail: l’impact de la légis-
lation européenne, in Vanhercke, B. et al, L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 81-93, 2011.
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nationale maatregelen in verband met de EWS en de Europese doelstellingen voor socia-
le integratie, non-discriminatie, gelijkheid van kansen, onderwijs en opleiding steunen.

Deze wederzijdse integratie van beleidsdoelstellingen (EWS) en financiële middelen
(ESF) geeft het Europese beleidssysteem inzake werkgelegenheid een kracht en
potentieel die het tevoren nooit had. Dit geldt in het Belgische geval ook voor gelij-
ke kansen en non-discriminatie. In 2000 keurde de EU twee ‘non-discriminatiericht-
lijnen’ goed; bovendien waren heel wat acties in het kader van de Belgische ESF-pro-
grammering 2000-2006, expliciet gelinkt aan dit Europese kader in de strijd tegen
discriminatie.

De integratie tussen ESF en EWS komt ook tot uiting in de oprichting van de
‘ENIAC-cel’ (16) (ESF-NAP Impact Assessment Cell) binnen de Federale Overheids-
dienst Werkgelegenheid en was ook tastbaar in de voormalige Nationale Actieplan-
nen (NAP’s) voor de Werkgelegenheid. De NAPs bevatten inderdaad informatie over
de manier waarop het ESF werd gebruikt om de EWS te steunen.

Tot slot moet worden beklemtoond dat de kritiek dat de EWS zwak en ondoel-
treffend is, onvoldoende rekening houdt met de band tussen EWS en ESF. Door-
gaans wordt alleen de EWS afzonderlijk geanalyseerd, terwijl uit onze analyse net
blijkt dat de doelstellingen van de EWS dankzij de band met het ESF in concrete
acties kunnen worden omgezet. Dankzij de financiële steun van het ESF heeft de
EWS meer kansen op succes en wordt ze doeltreffender. Daarenboven dwingt het
additionaliteitsbeginsel de lidstaten om zelf verbintenissen aan te gaan, om ‘iets te
doen’ in de sectoren waarvoor ze van het ESF financiering willen bekomen. Met
andere woorden, de (sub-)nationale budgetten passen zich voor een stuk ook aan
aan de criteria van het ESF.

Hoewel de verschillende instrumenten van het Europese werkgelegenheidsbeleid
niet allemaal nieuw zijn (bijvoorbeeld het ESF), zijn er toch goede redenen om in
deze integratie van de instrumenten een nieuwe beleidswijze te zien. Wanneer we
dit nieuwe beleid vergelijken met de klassieke communautaire methode, stellen we
vast dat ze wordt gekenmerkt door:

� nieuwe institutionele kruisverbindingen tussen administraties, ‘peer review’-orga-
nismen, private spelers, publieke tewerkstellingsagentschappen, sociale partners,
enz., boven op de traditionele Europese en nationale actoren. Deze verscheiden-
heid van actoren weerspiegelt tevens de verscheidenheid in de beleidsniveaus

(16) Formeel is ENIAC in 2006 opgehouden te bestaan. Toch heeft de juridische ontbinding niet ver-
hinderd dat een informele ruimte is ontstaan waar een permanente intergouvernementele coördina-
tiepraktijk is blijven bestaan, op basis van vertrouwen (bron: interviews in het kader van ETOS.be;
López-Santana, M., Having a Say and Acting: Assessing the effectiveness of the European Employment
Strategy as an intra-governmental coordinative instrument, in Kröger, S. (ed.), What we have learnt …,
op. cit., Art. 15, 2009).
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(supranationaal, nationaal en subnationaal) die hun actie coördineren. Formeel
kunnen de nationale of regionale regeringen centraal staan in dit beleid; maar ze
doen dit te midden van een grote verscheidenheid aan organisaties van de civiele
maatschappij, die eveneens een rol spelen. Daardoor hebben regeringen niet lan-
ger het monopolie van het initiatief;

� nieuwe ‘regels van het politieke spel’ waarbij het beleid zich afspeelt op verschillen-
de niveaus en een beroep doet op verschillende instrumenten (ESF, EWS, Europese
sociale dialoog). Deze regels zijn zeer complex en houden niet alleen een Europese
invloed op nationaal niveau in: de nationale actoren gaan ook op zoek naar strate-
gieën om hun eigen voorkeuren, agenda, belangen, enz. te europeaniseren;

� ‘vermengingen’ van procedures: collectieve zelfcoördinatie, cyclische deliberatie,
procedure voor probleemoplossing, langetermijnprogramma’s, flexibele regelin-
gen (raamovereenkomsten) en klassieke regelingen (‘top down’);

� andere beleidsresultaten: doelstellingen, richtsnoeren, ‘benchmarking’, statisti-
sche indicatoren boven op de klassieke normen (verordeningen, richtlijnen). Al
deze elementen vertellen iets over de vooruitgang van de lidstaten wat betreft de
verwezenlijking van de doelstellingen die op Europees niveau werden overeenge-
komen; met deze elementen kan het werkgelegenheidsbeleid ook in cijfers wor-
den weergegeven.

De nationale spelers proberen hun eigen prioriteiten te ‘uploaden’ in de Europese
instrumenten en zo de Europese verplichtingen gemakkelijker te beheersen. Uit
onze analyse kunnen we afleiden dat aan bepaalde voorwaarden moet voldaan zijn
om deze ‘uploading’ te kunnen realiseren: politieke investering in netwerken van
actoren, zoeken naar ondersteuning om een specifieke kwestie te kunnen promo-
ten, een goed georganiseerde interne coördinatie om de nationale standpunten effi-
ciënt te definiëren tijdens de Europese onderhandelingen. Tot slot speelt ook
‘timing’ een belangrijke rol: uit de windows of opportunity moet profijt kunnen
worden gehaald.

3. SOCIALE INSLUITING

De mogelijkheden die de Europese Unie (EU) heeft om initiatieven te nemen op het
domein “sociale bescherming en sociale insluiting” zijn erg beperkt door zowel
institutionele als politieke hindernissen. De lidstaten en de Europese instellingen
zijn tot op heden inderdaad niet bereid gevonden of in staat geweest – wegens
nationale belangen, politieke gevoeligheden en de zeer grote verschillen in beleids-
praktijk – om op deze terreinen wetgeving uit te vaardigen. En dat ondanks de vast-
stelling dat het proces van Europese integratie zowel de soevereiniteit (wettelijke
autoriteit) als de autonomie (‘de facto’ regelgevende capaciteit) van de lidstaten op
het gebied van sociaal beleid sterk heeft uitgehold (17).

(17) Leibfried, S. en Pierson, P., Social Policy. Left to Courts and Markets?, in Wallace, H. en Wallace,
W. (eds.), Policy-Making in the European Union, 4th edition, Oxford, Oxford University Press, p.
268, 2000.
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Maar impliceert deze beperkte manoeuvreerruimte voor de EU dat het “Europa van
sociale bescherming en sociale insluiting” helemaal niet bestaat? Er zijn minstens drie
goede redenen die een dergelijke overhaaste conclusie niet toelaten. Ten eerste, het
feit dat de wetgevende bevoegdheden van de EU op het gebied van sociale bescher-
ming nog niet werden gerealiseerd, betekent niet dat de EU niet zou kunnen optre-
den (sectie 3.1.). Ten tweede, de EU organiseert sinds 2000 een samenwerking tus-
sen de lidstaten over de modernisering van de socialebeschermingssystemen. Dit
gebeurt via een zogenaamde Open Coördinatiemethode (OCM) op het gebied van
sociale insluiting, pensioenen en gezondheidszorgen, waarover we het in sectie 3.2.
hebben. Ten derde kunnen de lidstaten rekenen op financiële middelen van de Struc-
tuurfondsen: sectie 3.3. bespreekt hoe een van deze fondsen, het Europees Sociaal
Fonds (ESF), een brede waaier aan sociale (insluitings-) doelstellingen ondersteunt.

3.1. HET “EUROPA VAN SOCIALE INSLUITING” IS GEEN FICTIE, ONDANKS DE ZWAKKE
JURIDISCHE ONDERBOUW
Het Belgische beleid op het gebied van sociale insluiting is significant beïnvloed door
de Europese integratie, en dat zowel in procedurele als substantiële termen. In het
licht van de beperkte Europese bevoegdheden op dit beleidsdomein is dit inderdaad
eerder verwonderlijk. Nochtans wijst de empirische evidentie overtuigend op (18):
� procedurele effecten, inclusief het (drastisch) verbeteren van de statistische en

monitoringcapaciteit, beleidsvoering via (al dan niet gekwantificeerde) doelstel-
lingen, spiegeleffecten (het ontdekken van het eigen systeem door het aan ande-
ren uit te leggen), en de druk op langetermijnplanning (via het ESF);

� substantiële invloeden, inclusief cognitieve veranderingen betreffende activering
(voornamelijk in verband met personen die ver van de arbeidsmarkt staan) en
kinderarmoede, zelfs in een land als België, dat zich lange tijd heeft verzet tegen
de bespreking van dit thema op Europees niveau. Maar er zijn ook invloeden op

18) Voor een uitgebreidere bespreking van het gebruik van de OCM Sociale Insluiting in België, zie
Vanhercke, B., Hoezo, ver van ons bed? Over de wisselwerking tussen het Belgische en Europese
armoedebeleid, in Vranken, J., Campaert, G., Dierckx, D. en Van Haarlem, A. (eds.), Arm Europa.
Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau, Leuven, Acco (Reeks Sociale Inzich-
ten, nr. 13), pp. 79-100, 2009. Het effect van de OCM inzake pensioenen in België werd beschreven
in Vanhercke, B., Against the odds. The OMC as a Selective Amplifier for Reforming Belgian Pension
Policies, in Kröger, S. (ed.), What we have learnt, op. cit., Art. 16, 2009.
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de politieke agenda (bijvoorbeeld armoede hoger op de beleidsagenda plaatsen) en
juridische gevolgen (versnelling van het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door
het debat over de verhoging van het minimumpensioen te linken aan de Europese
armoedenorm).

3.2. TWEE CRUCIALE VOORWAARDEN: NATIONALE ACTOREN EN HEFBOOMEFFECT
Een essentiële voorwaarde voor de effectiviteit van de ‘zachte’ Europese instrumen-
ten is dat ze worden opgepikt door nationale actoren, die ze gebruiken als hefboom.
In het geval van het ESF gebeurde dit voornamelijk tussen het einde van de jaren
tachtig en het einde van de jaren negentig. Federale politici ontdekten dat de ESF-
middelen met succes konden worden aangewend om kleine en middelgrote Open-
bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) in België aan te sporen om
werk te maken van de activering van hun (uitkeringsafhankelijke) cliënten (19).
Ook werd aangetoond hoe (sub)nationale actoren, maar ook personen in de Europe-
se Commissie en het Europees Parlement het concept “sociale insluiting via de
arbeidsmarkt” (een belangrijke vereiste in de ESF-Verordeningen) op een creatieve
manier interpreteerden. Op die manier kon het ESF gebruikt worden om projecten
te financieren die eigenlijk gericht waren op armoedebestrijding. Voor wat betreft
de OCM toonden we aan hoe Belgische actoren dit instrument gebruikten om,
onder meer, de rol van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in het sociale-
insluitingsbeleid te versterken.

3.3. DISCRETE EFFECTIVITEIT ONDER DE RADAR EN GEBREK AAN EVALUATIE
De beschreven effecten van de Europese integratie op het nationale sociale-inslui-
tingsbeleid vinden in grote mate plaats “onder de radar “, of, in de woorden van
Giandomenico Majone, “by stealth” (20). We onderscheiden twee dimensies. Ten
eerste, de OCM wordt soms omschreven als Europa’s best bewaarde geheim, terwijl
het ESF uitermate ingewikkeld is. De besluitvorming over beide instrumenten vindt
plaats in ogenschijnlijk ontoegankelijke Europese Comités, het Europees Parlement
heeft weinig inbreng en nationale politici of parlementsleden besteden er weinig
aandacht aan. Ten tweede worden deze effecten zelden grondig geëvalueerd. Dit
geldt zeker in het geval van het ESF. Nadat de lidstaten de buit binnen hadden tij-
dens de “nacht van de lange messen” van de Europese Raad, bleek niemand echt
bekommerd te zijn om wat er precies met de vele miljoenen euro’s gebeurt. Dat wil

(19) Zie ook Verschraegen, G., Vanhercke, B. en Verpoorten, R., The European Social Fund and
Domestic Activation Policies: Europeanization Mechanisms, Journal of European Social Policy,
21(1), pp. 55-72, 2011; Vanhercke, B. en Campaert, G., Lokaal Sociaal Beleid Onder de Radar. Active-
rende Sociale Insluiting via het Europees Sociaal Fonds, in Vranken, J., Campaert, G., Dierckx, D. en
Van Haarlem, A. (eds.), Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese
niveau, Leuven, Acco (Reeks Sociale Inzichten, nr. 13), pp. 65-77, 2009.
(20) Majone, G., Dilemmas of European Integration: The Ambiguities and Pitfalls of Integration
by Stealth, Oxford, Oxford University Press, 2005.
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zeggen: er gaat zeer weinig aandacht naar wat er werkelijk met het geld gebeurt,
waardoor er (net als in andere landen) vaak alleen gegevens beschikbaar zijn over
de financiële input van het ESF, en het boekhoudkundig correcte gebruik van de
gelden. Onze interviews bevestigen dat zelfs de Europese Commissie niet echt geïn-
teresseerd is in de inhoudelijke besteding van het geld. Vandaar dat we concluderen
dat het ESF gevangen lijkt in een Bermudadriehoek, waarin financieel beheer en tij-
dig uitgeven de inhoudelijke vereisten in het niets doen verdwijnen (net als schepen
in die andere Bermudadriehoek).

3.4. EUROPEANISERING ALS WEDERZIJDSE BEINVLOEDING
Onze analyse bevestigt de hypothese dat europeanisering van het beleid moet gezien
worden als tweerichtingsverkeer: de “effecten” van Europese integratie op het beleid
van de lidstaten onderzoeken is alleen maar mogelijk door ook te kijken naar hoe die-
zelfde lidstaten de Europese setting mee vorm hebben gegeven. Voorbeelden van
dergelijke succesvolle “uploading” van Belgische voorkeuren naar het Europese
niveau zijn het Handvest van de Grondrechten van de Werknemers, de Intergouver-
nementele onderhandelingen in het kader van het Verdrag van Maastricht, het Soci-
aal Actieprogramma van de jaren negentig, de ESF-Verordeningen (bijvoorbeeld de
mogelijkheid om private financiering te gebruiken als nationale bijdrage), en ten slot-
te het versterken van de basisarchitectuur van de OCM sociale insluiting. Essentieel is
ook het inzicht dat nationale actoren weliswaar trachten om de Europese setting naar
hun hand te zetten (‘shaping’) maar dat ze zelden echt greep hebben op het volledi-
ge besluitvormingsproces. Het resultaat is dat “uploading” soms als een boemerang
(met ongewenste resultaten) terugkeert naar het nationale niveau. Het lijkt er tenslot-
te op dat nationale actoren een nogal heroïsche interpretatie hebben van hun eigen
“uploading”-capaciteiten (dat wil zeggen: ze overschatten hun eigen invloed op de
Europese besluitvorming). Volgens vele van onze respondenten is de Belgische
“uploading”-machinerie ook onvoldoende aangepast aan de uitbreidingen van de EU
in 2004 en 2007, waardoor kansen om de Europese scène te beïnvloeden, verloren
gaan (dienstenrichtlijn, pensioenfondsrichtlijn, enz.).

3.5. DE EUROPESE REDDING VAN DE FEDERALE STAAT?
Zelfs al is sociale insluiting in belangrijke mate een regionale bevoegdheid, toch is
het zo dat de federale overheid de pen vasthoudt bij het schrijven van de Nationale
Strategische Rapporten (NSR) in het kader van de OCM Sociale Insluiting, de voor-
bereidingen organiseert van de vergaderingen van het Comité voor Sociale Bescher-
ming (21), het werk coördineert op het gebied van indicatoren en targets en interne 

(21) Het Comité voor Sociale Bescherming (CSB) is een adviesorgaan van de Ministerraad Werkgele-
genheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO). Het werd in 2000 opge-
richt en is formeel gebaseerd op artikel 160 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU). Het CSB bestaat uit twee ambtenaren van elke lidstaat (doorgaans afkomstig van het
Ministerie van Sociale Zaken) en de Commissie. Het is de drijvende kracht achter de sociale OCM.
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leerervaringen stimuleert (we durven in deze context spreken over een “Belgische
OCM sociale insluiting” tussen de regio’s en de federale overheid). De nieuwe, coör-
dinerende rol voor de federale administratie Maatschappelijke Integratie bleef niet
onopgemerkt en zorgt soms voor spanningen met de regio’s. Maar ook het ESF ver-
sterkt de rol van de federale administratie, die via dit Europese instrument bepaalde
ideeën doorgang kan doen vinden (bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve prak-
tijken, partnerschappen en pre-trajecten), namelijk door ‘goed’ gedrag te belonen
met bijkomende ESF-middelen. Ook de omgekeerde beweging vindt plaats: via ESF-
projecten stromen de ervaringen van lokale experimenten terug naar het federale
niveau, en naar andere OCMW’s die met gelijkaardige uitdagingen kampen en zo
kunnen leren van elkaars ervaringen (22). Deze en andere voorbeelden lijken de the-
sis van de “Europese redding van de federale staat” (23), mits enige nuance, te
bevestigen.

3.6. EUROPESE SOCIALE-INSLUITINGSINSTRUMENTEN ZIJN IN TOENEMENDE MATE
“HYBRIDE”
Net als bij het werkgelegenheidsbeleid, zijn Europese beleidsinstrumenten op het
gebied van sociale insluiting in toenemende mate “hybride”. Zo vonden we overtui-
gende aanwijzingen dat ‘zachte’ Europese mechanismen (‘soft law’) het wetgevende
kader van de EU beïnvloeden. Zo droegen de Aanbevelingen van de Raad van 1992
en de activiteiten van het European Observatory on Policies to Combat Social
Exclusion bij tot de opname van het thema ‘armoede’ in de ESF-verordeningen.
Daarenboven wordt Europese ‘soft law’ soms onderbouwd door juridischbindende
instrumenten (bijvoorbeeld PROGRESS en EU SILC in de OCM sociale insluiting).
Meer recentelijk – en dit is waarschijnlijk de vorm van hybriditeit met de meest ver-
regaande gevolgen – bepaalt Europese ‘soft law’ mede de inhoudelijke prioriteiten
(en dus de toekenningsvoorwaarden) van het ESF. Zo maken de verschillende
onderdelen van de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de OCM sociale inslui-
ting (nationale actieplannen, indicatoren, goede praktijken, etc.) integraal deel uit
van de ESF- Verordeningen (24).

Vanzelfsprekend is verder onderzoek over de europeanisering van het sociale-inslui-
tingsbeleid noodzakelijk. Zo dient te worden uitgeklaard of de in dit deel beschre-
ven mechanismen van europeanisering (hefboomeffect, creatieve toe-eigening en

(22) Zie ook Sabel, C.F. en Zeitlin, J., Learning from Difference: The New Architecture of Experimen-
talist Governance in the EU, European Law Journal, 14(3), pp. 271-327, 2008; Beckers, M., Ver-
schraegen, G. en Berghman, J., Europa als leerplatform? De rol van de EU in het Belgische active-
ringsbeleid, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 49 (4), pp. 709-730, 2007.
(23) Beyers, J. en Bursens, P., The European Rescue of the Federal State: How Europeanisation
Shapes the Belgian State, West European Politics, 29 (5), pp. 1057-1078, 2006.
(24) De hybriditeit van de Europese instrumenten inzake gezondheidszorg werd verder uitgewerkt in
Vanhercke, B. en Wegener, L. (2012), The OMC and Beyond: ‘Soft-to-Hard-to-Soft’ Governance of
Health Care in the EU, in B. Cantillon, H. Verschueren en P. Ploscar, Social Inclusion and Social Pro-
tection in the EU: Interactions between Law and Politics, Intersentia, Antwerp, forthcoming.
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leren) ook in andere lidstaten aanwezig zijn. Hemerijck en Marx stellen bijvoorbeeld
vast dat de mechanismen die Belgische beleidsmakers gebruiken om hervormingen
door te voeren in het sociaal beleid, informeler en subtieler waren dan in Nederland
(25). Bovendien verliep de transformatie van het Belgisch socialeverzekeringssys-
teem, als gevolg van de specifieke institutionele setting, geleidelijk en cumulatief,
en in grote mate onder de radar (26). Men zou dan ook de hypothese naar voor kun-
nen schuiven dat ‘zachte’ instrumenten als de OCM en het ESF, die ook vaak ‘onder
de radar’ werken (27), goed samengaan met de Belgische informele besluitvor-
mingscultuur, die daarenboven positief staat tegenover de EU. Verschillende van
onze respondenten wijzen ook op een langdurig ‘voorzitterschapseffect’: het feit
dat Belgische actoren (voornamelijk sociaaldemocratische ministers) een sleutelrol
speelden bij de totstandkoming van de basisarchitectuur van de OCM in 2001, zou
wel eens een sterke verklaring kunnen zijn waarom deze actoren gemotiveerd zijn
om dit Europese instrument op nationaal vlak te gebruiken. Ook tijdens het Belgisch
Voorzitterschap in 2010 stond het versterken van het OCM-instrumentarium hoog
op de politieke agenda (28).

CONCLUSIE: TIEN SLEUTELS BIJ DE EUROPEANISERING VAN HET SOCIALE BELEID
IN BELGIE (29)

Het Europese sociaal beleid wordt opgebouwd via wetgeving (al dan niet tot stand
gekomen via sociaal overleg), financieringsinstrumenten en de ‘open coördinatie-
methode’ (OCM). In de loop van de hier onderzochte periode stellen we vast dat de
verschillende instrumenten in zekere mate ‘gehybridiseerd’ zijn. De OCM heeft de
context van de traditionele ‘communautaire methode’ (harmonisatie van wetgeving)
grondig gewijzigd. Kortom: de Europese Unie (EU) heeft gekozen voor complexere
en meer gedifferentieerde bestuurswijzen (new governance) en die hebben de rol
en de werking van de traditionele instrumenten beïnvloed. Bij ons onderzoek heb-
ben we ons gebogen over de vraag of deze toenemende diversificatie van de

(25) Hemerijck, A. en Marx, I., Continental Welfare at a Crossroads. The choice between activation
and minimum income protection in Belgium and the Netherlands, in Palier, B. (ed.), A Long Good-
bye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam University
Press, pp. 129-155, 2010.
(26) Ibid, p. 10.
(27) Zie hierover Vanhercke, B., Verschraegen, G., Van Gehuchten, P.-P. en Vanderborght, Y. (eds.),
L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 146-147, 2011.
(28) Daarvan getuige de High Level Conferentie “Coordination in the Social Field in the Context of
Europe 2020: Looking Back and Building the Future” die plaats vond in La Hulpe, op 14 en 15 sep-
tember 2010. De conferentie werd voorbereid door een wetenschappelijk rapport (besteld door de
FOD Sociale Zekerheid en het kabinet van de Minister van Sociale Zaken): Marlier, E. en Natali, D.
(eds.) , Europe 2020: Towards a More Social EU?, Brussel, PIE-Peter Lang, 2010.
(29) Dit concluderende deel is een actualisering van Vanhercke, B., Verschraegen, G., Reyniers, Ph.,
Vanderborght, Y., Berghman, J. en Van Gehuchten, P-P, Réfléchir l’européanisation des politiques
sociales, in Vanhercke, B. e.a., L’Europe en Belgique…, op. cit., pp. 205-225, 2011. De lezer vindt in
dit hoofdstuk negentien aanbevelingen aan de Belgische (federale en regionale) beleidsmakers.
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bestuursinstrumenten veranderingen heeft teweeggebracht in de nationale beleids-
initiatieven en regelgevingen, en of de impact verschilt al naargelang van het
bestuursinstrument (met name: Europese recht, OCM, ESF).

Met het perspectief waarvoor we hebben gekozen, wilden we een cyclisch europe-
aniseringsproces analyseren, waartoe niet alleen de totstandkoming maar ook de
implementering van Europese beleidsinitiatieven behoren. Met andere woorden, de
studie van de Europese integratie is de studie van een beleidscyclus en de verschil-
lende fasen daarvan. De nationale en Europese contexten zijn nauw met elkaar ver-
bonden: de antwoorden van de lidstaten op de Europese integratie (‘downloading’)
vormen een voedingsbron voor de Europese institutionele en politieke processen
(‘uploading’) en vice versa.

De belangrijkste onderzoeksbevindingen hebben we gesystematiseerd in de vorm
van tien ‘sleutels’ die helpen bij het nadenken over de europeanisering van het soci-
aal beleid in België. Zoals we in de inleiding al vermeldden, zullen ook enkele ele-
menten uit het domein ‘gelijkheid tussen mannen en vrouwen’ – aangekaart in het
“ETOS.be”-onderzoek, maar niet in deze bijdrage – worden gebruikt bij wijze van
illustratie, vooral dan voor de ‘sleutels’ 1, 2 en 8.

Die institutionele diversiteit van de instrumenten is niet nieuw, maar toch hebben
we vastgesteld dat de mate van hybridisatie van beleidsinstrumenten groter is
geworden. Dat blijkt uit de onderstaande voorbeelden:
� de integratie van niet-bindende bepalingen in juridische instrumenten (raamover-

eenkomst over deeltijdse arbeid);
� de prioriteiten die voortvloeien uit de OCM en EES (new governance) krijgen een

steeds groter gewicht in de conditionaliteit die via de structuurfondsen wordt
opgelegd.

We onderscheiden drie vormen van interactie tussen de verschillende instrumenten.

Bij een eerste vorm bestaat er een zekere complementariteit tussen elk van de bestu-
deerde instrumenten (recht, OCM, financiële instrumenten). Het recht op ouder-
schapsverlof bijvoorbeeld (gevolg van een raamovereenkomst), de grotere flexibili-

758

Sleutel 1
Hybridisatie van de instrumenten: complementariteit, onderschikking en co-exis-
tentie

De instrumenten van het Europese sociaal beleid vormen steeds vaker hybriden:
ze getuigen van een mengeling van genres tussen nieuwe bestuurswijzen (new
governance) en klassieke juridische regulering. Drie verschillende vormen van
hybridisatie werden geïdentificeerd: a priori complementariteit, feitelijke onder-
schikking en co-existentie.
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teit inzake werktijd (bevestigd door de richtlijn), de (door de Lissabonstrategie nage-
streefde) doelstelling inzake betere kinderopvang, en de mogelijkheid om ervarin-
gen op te doen (gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds – ESF) zijn alle mid-
delen in een breder beleid gericht op het evenwicht tussen beroepsleven en gezins-
leven. Dit eerste type van interactie wordt ‘a priori complementariteit’ genoemd.

De tweede vorm bestaat erin dat een instrument gedeeltelijk of volledig ten dienste
komt te staan van de met andere middelen nagestreefde doelstellingen (‘instrumen-
talisering’). Het raamakkoord over deeltijds werk tussen de sociale partners bijvoor-
beeld verwijst expliciet naar de doelstellingen van het Europese werkgelegenheids-
beleid (en, de facto, naar de Europese Werkgelegenheidsstrategie – EWS – die toen
nog in de kinderschoenen stond). De lidstaten krijgen overigens een niet te verwaar-
lozen appreciatiemarge bij de omzetting van de richtlijn. We stellen hier een ware
ommekeer vast, waarbij het Europese recht (de zogeheten ‘hard law’) niet langer
het kader voor de EWS (‘new governance’ of zogenaamde ‘soft law’) vaststelt, maar
waar de prioriteiten van de EWS de inhoud van een bepaling inzake de arbeidsrech-
ten vastleggen. We noemen dit tweede type van interactie een ‘feitelijke onder-
schikking’ van het Europees recht aan de doelstellingen van new governance.

De derde vorm van hybridisatie bestaat erin dat de verschillende instrumenten
elkaars legitimiteit erkennen en naast elkaar bestaan als volwaardige instrumenten.
We noemen deze figuur ‘co-existentie’. Zo worden de ‘softe’ instrumenten (new
governance) in toenemende mate geïnstitutionaliseerd in de verdragen of in het
recht, wat op zijn minst de deelname eraan verplicht maakt.

We moeten beklemtonen dat met deze hybridisatie van de instrumenten weinig of
geen rekening wordt gehouden in de organisatie van de opvolging van de Europese
dossiers op Belgisch niveau. Er is duidelijk sprake van een zekere ‘balkanisering’ van
de deskundigheid van de ambtenaren. Zij volgen dossiers op basis van de bevoegd-
heden van de administratieve dienst waartoe ze behoren of op basis van hun disci-
pline; bijgevolg wordt hun horizon en actieradius vaak (te) eng afgebakend. In een
dergelijke context wordt het moeilijk om geïntegreerd of in een disciplineover-
schrijdend kader te werken; ook ervaringen en kennis uitwisselen wordt problema-
tisch. Als we het perspectief uitbreiden, zien we dat ook het Hof van Justitie van de
Europese Unie (HJEU) zelden gebruik heeft gemaakt van de doelstellingen en kern-
doelen die in de instrumenten van de nieuwe governance werden gestopt om verde-
re integratie in het veld van het sociaal beleid te ondersteunen. Als het Hof de ‘soft
law’ al in aanmerking neemt, dan is dat om de voorrang van het recht in herinnering
te brengen. Aangezien in de werkmiddelen voor new governance op sociaal vlak
een aantal kerndoelstellingen zijn ingevoerd, bestaat ook het risico dat het gemeen-
schapsrecht de new governance op een zeer enge manier zal interpreteren namelijk
enkel binnen de kaders van de klassieke, communautaire methode.
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Sleutel 2
Instrumentalisering van het sociaal beleid

De beleidsinitiatieven inzake werkgelegenheid en sociale insluiting worden
gekenmerkt door een toenemende instrumentalisering, ten dienste van de doel-
stellingen van de Europa 2020 strategie.

Ons onderzoek richt de schijnwerpers op de instrumentalisering van kernelementen
van socialebeleidsinitiatieven (inzake werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden,
sociale integratie, maar ook inzake verzoening tussen beroeps- en privéleven): de
nagestreefde doelstellingen worden duidelijk geheroriënteerd en geconcentreerd op
het ondersteunen van de doelstellingen van de in 2005 opnieuw gelanceerde Lis-
sabonstrategie, die meer de klemtoon legt op groei en werkgelegenheid (30). Deze
tweede fase van Lissabon wordt gekenmerkt door een duidelijk meer neoliberale
oriëntering dan de eerste (31), een tendens die nog verder werd versterkt in het
kader van de Europa-2020-strategie (zie sleutel 10).

Inzake werkgelegenheid is het centrale element van de ‘kwaliteit van de arbeid’, dat
tijdens het Belgische Voorzitterschap in 2001 aan de EWS werd toegevoegd, groten-
deels uit het beeld verdwenen, ten gunste van flexicurity als doelstelling. Inzake
sociale insluiting stellen we vast dat, ook al is er altijd al een band geweest tussen
insluiting en werkgelegenheid, er nu een duidelijke tendens bestaat om de inspan-
ningen te richten op de arbeidsmarkt, eerder dan op de promotie van sociale inslui-
ting als dusdanig, of op de strijd tegen de uitsluitingsfactoren. De doelstelling gen-
dergelijkheid werd eerst nagestreefd op grond van een basisprincipe dat betrekking
had op de menselijke waardigheid. Dit element van sociaal beleid wordt nu eerder
gericht op ruimere doelstellingen – economische prestaties, stijging van de werkge-
legenheidsgraad, houdbaarheid van de socialebeschermingsstelsels – en speelt in op
de demografische uitdagingen.

Sleutel 3
Sociaal Europa: België geeft niet langer de toon aan

Dat België heeft bijgedragen tot het ontstaan en de institutionalisering van het
sociale Europa, staat vast. Momenteel bestaat eerder het gevaar dat de ‘uploading-
capaciteit’ wordt overschat.

(30) Zeitlin, J., Towards a Stronger OMC in a More Social Europe 2020: A New Governance Architec-
ture for EU Policy Coordination, in Marlier, E. en Natali, D. (eds.), Europa 2020: Towards a More
Social EU?, Brussel, PIE-Peter Lang, pp. 253-273, 2010.
26 Daly, M., Assessing the EU approach to poverty and social exclusion in the last decade, in Marlier,
E. en Natali, D. (eds.), Europe 2020: Towards a More Social EU?, Brussel, PIE-Peter Lang, pp. 139-
157, 2010.
(31) We stellen hetzelfde fenomeen vast op het vlak van gendergelijkheid, met de rol die het Fede-
raal Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) speelt.

760

VANHERCKE-NED.qxp  22-11-2012  17:11  Page 760



Ondanks een aantal gemiste kansen kunnen we beamen dat België op het vlak van
sociale aangelegenheden zijn stempel heeft gedrukt en wel op twee niveaus. Ten
eerste heeft ons land in sterke mate bijgedragen tot de wettelijke en politieke grond-
slagen van het sociale Europa, door onafgebroken de besluitvorming inzake sociale
aangelegenheden via gekwalificeerde meerderheid te blijven steunen en door actief
steun te verlenen aan de versterking van de sociale bepalingen in de onderhandeling
over de verdragen (bijvoorbeeld de in Maastricht gesloten Overeenkomst betreffen-
de de sociale politiek).

Vervolgens kunnen we zonder blozen stellen dat België zijn stempel heeft gedrukt
op de verschillende fasen van de concrete processen en de procedures: de concep-
tie van beleidsinitiatieven (door intensieve contacten met de Commissie en de actie-
ve participatie aan de deskundigengroepen en adviescomités), de politieke onder-
handelingen in de werkgroepen van de Raad en de verschillende comités die de
politieke besluitvorming binnen de Raad voorbereiden. Hetzelfde geldt voor de start
van de OCM insluiting, de institutionalisering van de EWS en de goedkeuring van de
richtlijn inzake ouderschapsverlof. Deze diagnoses stemmen overeen met eerdere
bevindingen: België heeft ook op andere domeinen een dergelijke rol gespeeld, bij-
voorbeeld in het monetair beleid. Tijdens de tweede helft van 2010 deed België zijn
reputatie van lidstaat met ervaring nogmaals eer aan: ons land was in staat om het
Voorzitterschap van de Raad met succes waar te nemen en dat ondanks een interne
politieke situatie die op zijn minst gezegd complex was (vervroegde verkiezingen
van juni 2010).

De Belgische (politieke) actoren dienen echter behoedzaam te zijn wat hun ‘uploa-
dingcapaciteit’ betreft, gezien enkele evoluties die zich hebben voorgedaan:
� door de nieuwe taken die door het Verdrag van Lissabon zijn voorbehouden aan

de permanente voorzitter van de Raad en aan de Hoge Vertegenwoordiger van de
Unie voor buitenlandse zaken, krijgen de roterende voorzitterschappen minder
speelruimte;

� de formule ‘teamvoorzitterschap’ houdt in dat elk Voorzitterschap voortaan inte-
graal deel uitmaakt van een ‘strategisch kader’, dat afhangt van een programma
van 18 maanden waarover door een trio van lidstaten wordt onderhandeld en dat
door de Raad wordt goedgekeurd;

� vooral sinds de uitbreiding van 2004 is België niet langer het centrum van Euro-
pa. Er werd niet noemenswaardig geïnvesteerd om partnerships en bondgenoot-
schappen tot stand te brengen met de ‘nieuwe’ lidstaten, wellicht door het
behoud van de relaties met de traditionele bevoorrechte partners (zoals Frankrijk,
Nederland en Luxemburg);

� de terugkeer naar de intergouvernementele aanpak, dat wil zeggen de machtsver-
schuiving van de Commissie naar de Raad ten gunste van de grotere lidstaten;

� de coalitie Commissie – België lijkt bijgevolg minder efficiënt te zijn;
� bij deze factoren komt nog een afnemende belangstelling van de Belgische poli-

tieke klasse voor het Europese integratieproces, en de sociale dimensie daarvan.
In een situatie van politieke desinvestering over de Europese aangelegenheden,
kan men zijn eigen administratieve invloed echter beter niet overschatten. 761
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Sleutel 4
Zachte ‘uploadingtechnieken’: informele netwerken en de permanente vertegen-
woordiging

België heeft zachte overredingstechnieken gebruikt om het Europese besluit-
vormingsproces doeltreffend – en soms tegen alle verwachtingen in – te beïn-
vloeden. De informele netwerken en de permanente vertegenwoordiging zijn
hierbij van strategisch belang.

Is de hypothese dat België een noemenswaardige invloed heeft, echt geloofwaardig
als we zien hoe weinig ‘onderhandelingsvermogen’ het land heeft, en wanneer we
bedenken dat het in de Unie maar een (economisch) lichtgewicht is? Uit ons onder-
zoek is duidelijk gebleken hoe België in staat was om zachte overredingstechnieken
te gebruiken om het Europese besluitvormingsproces te beïnvloeden. Dit gebeurde
door toedoen van onderstaande zes hefbomen:
� het politieke gewicht dat België heeft omdat het een van de stichtende lidstaten

is, een centrale geopolitieke positie inneemt en over een behoorlijke reputatie
inzake sociale aangelegenheden beschikt;

� de politieke knowhow, afgeleid van het vermogen om politieke coalities op te
bouwen, en de overeenstemming tussen de – nu inderdaad bedreigde – interne
politieke praktijken inzake het streven naar consensus en de Europese besluitvor-
mingsmachine;

� de praktische ervaring op het gebied van sociaal beleid, aangezien België overtui-
gende argumenten kan aanhalen die steunen op waarneembare praktijken; ook in
de context van de OCM, waar het gewicht van demonstreerbare en efficiënte
praktijken steeds belangrijker wordt;

� de overredingskracht, door de vaardigheid om consensuele concepten aan te rei-
ken die gestoeld zijn op concrete ervaringen: voorbeelden daarvan zijn “de kwali-
teit van de arbeid” of “Europa dat met één stem spreekt over pensioenen”; of nog
“het woord geven aan mensen die in armoede leven”;

� het vermogen om politieke eisen te formuleren die als uitermate gerechtvaardigd
(‘compelling demands’) worden gezien (bijvoorbeeld de eis om privéfinancierin-
gen toe te staan als tegenprestatie voor de communautaire ESF-financiering);

� coherentie en volharding, in die zin dat sommige Belgische standpunten herhaal-
delijk werden ontplooid en bevestigd; ze geven dan blijk van een zekere stand-
vastigheid waarop kan worden geanticipeerd, vooral dan in combinatie met een
politieke praktijk die streeft naar consensus. Het resultaat daarvan wordt nog ver-
sterkt wanneer de ontwikkeling van de socialebeleidsinitiatieven niet in de eerste
plaats bedoeld is om aan specifieke nationale belangen te voldoen, maar kan wor-
den gezien als de ondersteuning van een Europees algemeen belang.

Daarnast hebben het bestaan van informele netwerken, de nabijheid van de Europe-
se instellingen, en de met relatief succes bekroonde voorzitterschappen (1987,
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1993, 2001, 2010) de ‘uploadingcapaciteit’ aanzienlijk verhoogd, meer bepaald in
termen van ‘agendering’. De Permanente Vertegenwoordiging speelt in dat opzicht
een sleutelrol, met name in de mate dat haar leden regelmatig zonder expliciete politie-
ke dekking moeten optreden. Sommige van de mensen die we interviewden, wijzen er
echter op dat de duurzaamheid van de informele contactnetwerken voor een stuk
afhangt van de conjuncturele omstandigheden: de aanwezigheid van Belgische ambtena-
ren die naar de Europese instellingen zijn gedetacheerd, of die van landgenoten die een
sleutelpositie bekleden in de Europese instellingen is een niet te verwaarlozen factor.

Sleutel 5
Procedurele en substantiële impact

De Belgische initiatieven op het domein van werkgelegenheid en sociale inslui-
ting werden in aanzienlijke mate beïnvloed door de Europese integratie, zowel in
termen van procedures als in substantiële termen.

Trappen we hier geen open deur in? Toch niet: de Europese invloed op het sociale
beleid is minder vanzelfsprekend dan men op het eerste gezicht zou denken, gezien
het beperkte karakter van de Europese bevoegdheden inzake sociale aangelegenheden.

Het onderzoek toont in de eerste plaats aan dat er in elk van de bestudeerde domei-
nen belangrijke procedurele effecten zijn: de aandacht voor de statistische onder-
bouwing en opvolging van beleidsinitiatieven wordt steeds groter; er is de introduc-
tie van langetermijnplanning die verder gaat dan de volgende verkiezingsdeadline.
Er ontstond ook een beleid dat werkt met (gekwantificeerde) doelstellingen. Boven-
dien leidde de vergelijkende dimensie van de coördinatieprocessen ertoe dat meer
aandacht werd besteed aan evaluatie en vergelijkingen met andere landen, waarbij
tegelijk interne leerprocessen (in België) ontstonden.

Tegelijkertijd kunnen we ook besluiten dat er substantiële effecten zijn: cognitieve
veranderingen, bijvoorbeeld inzake de activering van jongeren; agendawijzigingen
(zoals de kwestie kinderarmoede); veranderingen in de wetgeving, met name inzake
werkgelegenheid en gendergelijkheid.

Sleutel 6
Veranderingen in de politieke besluitvorming

De politieke besluitvorming inzake werkgelegenheid en sociale insluiting wijzig-
de door de Europese omgeving, via de wijziging van de posities van de spelers en
de totstandkoming van nieuwe federale coördinatiemechanismen.
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De betrokkenheid bij het Europese integratieproces heeft geleid tot meer verticale
coördinatie op de bestudeerde beleidsdomeinen. Dat heeft voor het federale niveau
vaak een nieuwe of meer uitgesproken rol met zich meegebracht, ongeacht of deze
nieuwe rol nu formeel of informeel is. De rol die de Federale overheidsdienst (FOD)
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg speelt in de EWS, en de rol die de Pro-
grammatorische overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie speelt op het
domein van de OCM Sociale inclusie, illustreren de idee van een Europa dat de fede-
rale staat te hulp komt (32). Bovendien hebben we in een aantal gevallen gezien dat
de horizontale coördinatie tussen administraties werd versterkt (tussen de FOD Eco-
nomische Zaken enerzijds en de FOD Werkgelegenheid anderzijds). De complexi-
teit en de informatiestromen die eigen zijn aan de Europese dossiers hebben de rol
van de administraties als centrale spelers overigens versterkt (gezien de procedurele
wijzigingen die hierboven werden aangehaald), en wel ten koste van de sociale part-
ners en de regering.

Naargelang van welk domein werd onderzocht, kunnen we ook vaststellen dat ver-
schillende actoren van de burgermaatschappij (nationaal, regionaal of lokaal) een gro-
tere rol hebben gekregen, waardoor ze in de politieke arena een nieuwe plaats en
legitimiteit hebben verworven. Twee ontwikkelingen tekenen zich hier af: sommige
van deze spelers zijn door het Europese niveau ‘gewapend’, andere maken gebruik
van het Europese niveau als hefboom. De technieken voor new governance en de
financieringsmiddelen spelen in die zin een belangrijke rol van ‘empowerment’.

Niettemin moet het exacte beïnvloedingsvermogen van deze nieuwe spelers nog
worden uitgeklaard. Tot op heden lijkt hun sterkere rol niet te hebben geleid tot
een herverdeling van de macht of de spelregels in het politieke spel. Het is zelfs
mogelijk dat de institutionele actoren deze nieuwe actoren toelaten of aanmoedigen
om een plaats te veroveren en hun nieuwe rol te spelen, omdat ze niet worden
gezien als een uitdaging voor de bestaande machtsverhoudingen (bijvoorbeeld de
nieuwe rol van de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) inzake sociale inslui-
ting bij het opstellen van de Nationale Strategische Rapporten (NSR) en de nationale
hervormingsprogramma’s (NHP)).

Sleutel 7
Ongrijpbare effecten, tekortschietende implementering

De effecten van de Europese integratie op het Belgische sociaal beleid zijn vaak
ongrijpbaar en worden vaak getemperd door een zwakke implementering.

(32) Het “Europees platform tegen armoede” (EPAP) is een van de zeven initiatieven van de Commis-
sie om de implementering van de Europa 2020-Strategie te versterken (Mededeling van de Commissie
‘Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en ter-
ritoriale samenhang’, COM (2010) 758 van 16 december 2010 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:NL:PDF).
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De effecten van het Europese sociaal beleid zijn aanzienlijk; tegelijkertijd kunnen ze
ongrijpbaar lijken en zelfs verscholen blijven. Dat komt ten dele doordat deze effec-
ten zich vaak voordoen via informele netwerken of via zuiver technische instrumen-

ten (doorgaans van administratieve aard). Bovendien lijkt de politieke klasse
slechts weinig interesse te hebben in de effecten of de doeltreffendheid van de gere-
aliseerde beleidsinitiatieven; er bestaat een zwakke evaluatiecultuur, bijvoorbeeld
ten overstaan van de projecten die dankzij het ESF worden opgestart. Bovendien is
het moeilijk om de cognitieve veranderingen of veranderingen op het vlak van poli-
tieke opvattingen te ‘meten’ (daardoor blijven ze soms onzichtbaar). Dat er zo veel
Europese beleidsinstrumenten zijn, maakt het des te moeilijker om de omvang van
de effecten te beoordelen en precies te achterhalen wat oorzaken en gevolgen zijn;
hoe moet bijvoorbeeld onderscheiden worden welke de effecten zijn van het ESF
enerzijds en van de OCM sociale inclusie en van de EWS anderzijds (waarnaar de pri-
oriteiten van het ESF zich voortaan moeten buigen)? Of nog, welke zijn de gevolgen
van de antidiscriminatiewetgeving in vergelijking met de werkmiddelen voor soft
governance, die ook antidiscriminatie nastreeft?

De integratie of hybridisatie van het Europese recht en de new governance instru-
menten hebben grote gevolgen wat hun eigen regelgevende logica betreft. Onze
studie leert ons dat de gevolgen voor het nationale recht verder gaan dan de formele
verplichtingen van het Europese recht; de OCM heeft een cognitieve impact op de
totstandkoming van de beleidsinitiatieven op nationaal niveau en ze inspireren inter-
ne beleidsinitiatieven (bijvoorbeeld de verhoging van de inkomensgarantie voor
ouderen, de IGO). Het beleid dat door toedoen van de Europese fondsen wordt
gevoerd, herverdeelt niet alleen de middelen naar de armste regio’s, maar draagt er
ook toe bij dat België activering op een andere manier aanpakt. Met andere woor-
den: precies de hybridisatie van de verschillende bestuursinstrumenten (in de vorm
van de drie hierboven beschreven interactiewijzen), maakt dat we ons bewust wor-
den van de verscholen of onverwachte effecten die ontstaan.

België presteert slecht voor ten minste twee dimensies van het Europese politieke
proces: op het vlak van legitimiteit enerzijds en van omzetting anderzijds. De manier
waarop de Europese initiatieven expliciet in de interne procedures en referentieka-
ders worden opgenomen, wordt gekenmerkt door het gebrek aan debat over de
Europese dossiers in het federaal parlement en het gebrek aan ruchtbaarheid dat op
federaal en regionaal niveau aan de Europese beslissingen wordt gegeven. Door het
gebrek aan politieke aandacht worden de debatten over sociale kwesties wellicht
enigszins gedepolitiseerd, tenzij men ervan uitgaat dat de nieuwe ‘assessment’-
mechanismen het politieke debat vervangen. Ondanks de beschreven effecten pres-
teert België niet goed inzake de omzetting van het Europese beleid, ook al zijn de
kosten om te conformeren meestal matig of laag.
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Sleutel 8
Socialebeleidsdomeinen en mate van europeanisering

De mate van europeanisering verschilt naargelang van het domein van sociaal
beleid. De Europese invloed heeft op het vlak van werkgelegenheid en sociale
insluiting meer veranderingen teweeggebracht dan op het vlak van gendergelijk-
heid.

De europeanisering van de socialebeleidsinitiatieven verloopt niet eenvormig. Wat
werkgelegenheidsbeleid en arbeidsomstandigheden betreft, kunnen we wijzen op
de significante substantiële en procedurele impact, ongeacht het succes inzake
‘uploading’. In het Europese beleid inzake sociale insluiting is er dan wel geen ‘hard
law’, toch werd de nationale wetgeving in sommige opzichten wel degelijk geïnspi-
reerd door het Europese niveau (bijvoorbeeld de inkomensgarantie voor ouderen,
de IGO). We stellen in dat verband een aantal veranderingen vast: cognitieve (bij-
voorbeeld wat de activeringen van uitgeslotenen uit de arbeidsmarkt betreft, of in
verband met het accent dat op armoede bij kinderen wordt gelegd) zowel als proce-
durele veranderingen (zoals de betrokkenheid van verenigingen en mensen in
armoede bij het beleid inzake armoedebestrijding).

Dit facet van het onderzoek brengt ons een laatste keer naar de kwestie genderge-
lijkheid. Het in België gevoerde beleid anticipeert vaak op de Europese initiatieven,
zodat de impact van het Europese proces, althans wat de verzoening tussen
beroeps- en privéleven betreft, relatief beperkt blijft. Een andere cruciale factor is
de mate waarin de spelers op nationaal niveau reeds werden gesocialiseerd in een
internationale of Europese context. Instellingen als de Verenigde Naties, de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO) waren voorlopers inzake het actief nastreven van gen-
dergelijkheid, zodat de Europese beleidsinvloed hier minder expliciet is. Dit is in
mindere mate het geval voor de activering van de arbeidsmarkt of sociale insluiting:
de internationale instellingen hebben wel interesse voor deze kwesties, maar vol-
gens de nationale actoren beschikken zij over weinig legitimiteit op dit domein.

Sleutel 9
Herziening van theoretische perspectieven

Het klassieke theoretische referentiekader moet tot op zekere hoogte worden
aangepast, onder meer wat het ‘fit/misfit’-paradigma (33) betreft.
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Uit ons onderzoek hebben we geleerd dat de hypothese van europeaniseringsproces
als cyclisch proces duidelijk wordt bevestigd. Uit onze gegevens blijkt immers hoe
oppervlakkig het is om de gevolgen van de Europese integratie proberen te begrijpen
zonder na te gaan op welke manier de lidstaten er zelf hebben toe bijgedragen
(europeanisering als ‘tweerichtingsverkeer’). Meer nog, europeanisering gaat niet
vanzelf, maar impliceert dat verschillende actoren gebruik maken van de Europese
beleidsinstrumenten (‘uploading’ en ‘downloading’). Het hefboomeffect is het
krachtigste mechanisme dat de doeltreffendheid van new governance kan illustre-
ren. In de bestaande literatuur over de structuurfondsen ligt de klemtoon vooral op
de rol van de Commissie en de regionale regeringen; wij hebben echter vooral bena-
drukt hoezeer de nationale en lokale overheden middelen mobiliseren om hun
eigen positie te versterken.

In wezen toont onze analyse aan dat de invloed van het Europese beleid op de lid-
staten grotendeels losstaat van het succes van de oorspronkelijke inspanningen van
de lidstaten in de ‘uploading’-fase en van het al dan niet wettelijk bindende karakter
van het gebruikte werkmiddel. Met andere woorden: zelfs kleine verschillen tussen
het nationale en het Europese niveau kunnen grote gevolgen hebben, wat bijkomen-
de twijfel doet rijzen over de vraag of het ‘fit/misfit’-paradigma wel pertinent en nut-
tig is om de aanpassingsdruk die op de lidstaten wordt uitgeoefend, te verklaren.

Derhalve moet het onderscheid dat vaak wordt gemaakt tussen de ‘hard’ en ‘soft’
governancemethoden, worden herzien en moet eerder met verschillende vormen
van hybriditeit rekening worden gehouden. Zij die stellen dat ‘soft law’ niet efficiënt
‘kan’ zijn wegens juridisch niet-bindend, loochenen het feit dat sommige ‘soft law’-
mechanismen aanzienlijk worden versterkt door hun banden met de structuurfond-
sen, die door de ‘hard law’ zijn geregeld.

Sleutel 10
De Europese 2020-strategie: een oxymoron

De Europa 2020-Strategie versterkt de integratie van de Europese instrumenten,
maar strikt economische overwegingen kunnen de sociale dimensie verstikken.

De Lissabonstrategie, die in maart 2000 werd gelanceerd, liep in juni 2010 officieel
af met de goedkeuring door de Europese Raad van de nieuwe Europa 2020-Strategie.
‘Inclusieve groei’ is hier een van de essentiële bestanddelen van en omvat onder
andere de kwantitatieve doelstelling – het resultaat van een lastige onderhandelings-
ronde – om ten minste 20 miljoen mensen uit het ‘risico op armoede en uitsluiting’
te halen; een nieuw “Europees platform tegen armoede”, dat de OCM sociale
bescherming en sociale integratie moet aanvullen; en een ‘geïntegreerd richtsnoer’
betreffende sociale insluiting en armoedebestrijding.
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Sommigen beklemtoonden reeds de verregaande neoliberale connotatie van de stra-
tegie (34). Er bestaat inderdaad een risico dat de sociale dimensie steeds verder in
de schaduw komt te staan van economische overwegingen, door toedoen van de
groeidoelstellingen van de nieuwe strategie en van de synchronisatie (via een ‘Euro-
pees semester’) van de verschillende instrumenten van de sociaaleconomische
governance van de EU (35). Met een uitgebreid stabiliteits- en groeipact en de invoe-
ring van een procedure voor ‘bovenmatige macro-economische onevenwichten’ is
de druk op de sociale uitgaven beduidend toegenomen.

Ook al is dat zeker niet voldoende, toch is het mogelijk om het sociale Europa in
deze nieuwe context te doen vooruitgaan door via de Structuurfondsen een finan-
ciële steun te voorzien in het kader van de bespreking van het Europese budget. De
ultieme doelstelling, die in de volgende financiële vooruitzichten (voor de periode
na 2013) centraal moet worden gesteld, zou erin moeten bestaan dat ten volle reke-
ning wordt gehouden met de sociale doelstellingen van de EU in de beleidsinitiatie-
ven en in de ‘territoriale’ programma’s. Met andere woorden, om structuurfondsen
(in het bijzonder van het ESF) te bekomen zouden de doelstellingen van de OCM
sociale bescherming en sociale insluiting verwezenlijkt moeten zijn. Het gaat er der-
halve om de daad bij het woord te voegen, of, om het met een Engelse uitdrukking
te zeggen: “put your money where your mouth is”.

____________

(34) Zie bijvoorbeeld Barbier, C., Au nom des marchés: quelle légitimité pour la révision de la
«constitution composée» de l’Union?, OSE Paper Series, Opinion Paper No. 6, December 2011, 33p.
(35) De voorbereiding van de NHP’s (om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa
2020-Strategie te kunnen volgen) en de stabiliteits- en convergentieprogramma’s (SCP’s, omschreven
in het kader van het Stabiliteitspact) zijn voortaan gesynchroniseerd. De lidstaten dienen elk jaar in
april deze verslagen (NHP en SCP) in bij de Commissie.
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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR HET OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN *

INLEIDING

Deze eerste episode van het “Europees digest – internationaal digest” van het Bel-
gisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid geeft een korte samenvatting van de gebeur-
tenissen die de sociale dimensie van de Europese Unie (EU) het meest beïnvloed
hebben. Wat in het laatste trimester van 2011 opvalt, is de wil om de economische
en begrotingspolitiek in het kader van het tweede Europees Semester nog verre-
gaander te coördineren. Het tweede sleutelmoment zijn de nieuwe onderhandelin-
gen over het verdrag ter invoering van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)
en de onderhandelingen over een internationaal verdrag tussen de lidstaten van de
eurozone. Tegelijkertijd proberen de lidstaten om een redenering uit te bouwen die
over meer gaat dan bezuinigingen alleen, maar ook benadrukt hoe belangrijk de jon-
geren zijn. De zeldzame initiatieven op sociaal vlak kaderen in de context van stimu-
lering van de groei. Dat is het geval voor het witboek inzake pensioenen, de verkla-
ring van de Raad van de Europese Ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
(EPSCO) en de conclusie van de Tripartiete sociale top. In deze eerste editie kaarten
we ook de gemeenschapswetgeving aan betreffende de detachering van werkne-
mers en de coördinatie van de rechten van migrerende werknemers. Het laatste
gedeelte gaat over de actie van de internationale organisaties: de IAO (Internationale
Arbeidsorganisatie) heeft zich gemengd in het debat over het groeimodel voor Euro-
pa en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft aan de alarmbel getrokken voor
wat de vergrijzing betreft.

1. INSTITUTIONEEL DEBAT

1.1. EUROPEES SEMESTER: EERSTE WAARSCHUWINGSMECHANISMEVERSLAG
BETREFFENDE DE MACRO-ECONOMISCHE ONEVENWICHTIGHEDEN
Naar aanleiding van de toepassing van het herziene pact (Six Pack) inzake econo-
misch bestuur, luidde de Europese Commissie de procedure voor macro-econo-

* Hoofdonderzoeker: Cécile Barbier.
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misch onevenwicht in, met de publicatie op 14 februari 2012 van een eerste Euro-
pees waarschuwingsmechanismeverslag. Het verslag steunt op een overzichtstabel
met tien economische, financiële en structurele indicatoren die werden bepaald om
macro-economisch onevenwicht in de lidstaten vroegtijdig op te sporen, en is daar-
mee de concretisering van verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preven-
tie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. Met dit verslag wer-
den twaalf lidstaten onder toezicht geplaatst: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië,
Spanje, België, Finland, Slovenië, Cyprus, Bulgarije, Denemarken, Hongarije en Zwe-
den. België werd voor drie van de tien indicatoren op de vingers getikt. Zo stelt de
Commissie met name dat de hoge particuliere schuld (233% van het bbp) moet wor-
den vergeleken met de hoge overheidsschuld (96% van het bbp). Op het vlak van
extern concurrentievermogen is volgens het verslag “het exportmarktaandeel terug-
gelopen, terwijl ook het saldo op de lopende rekening is gedaald, ook al ligt dit
saldo nog onder de indicatieve drempelwaarde en wordt de verslechtering van het
goederensaldo deels goedgemaakt door een gunstig dienstensaldo”. Deze trends zijn
toe te schrijven aan het feit dat het kostenconcurrentievermogen is teruggelopen,
onder meer omdat de loonkosten per eenheid product hoger zijn uitgevallen dan
die van het eurogebied, maar ook aan het nietkostenconcurrentievermogen. Daar-
mee komt de loonindexering duidelijk weer op de Belgische agenda.

Referentie:
COM (2012) 68, 14 februari 2012.

1.2. BIJDRAGE VAN DE EPSCO-RAAD TOT DE JAARLIJKSE GROEIANALYSE
Tijdens de informele Europese Raad van januari 2012 keurden de leden van de Europese
Raad, met een parlementair voorbehoud van Zweden, een verklaring goed met de titel
“Naar groeivriendelijke consolidatie en banenvriendelijke groei”. Met deze verklaring ver-
binden ze zich ertoe om “nieuwe banen te creëren”, met name in de “groene economie”,
de eengemaakte markt te voltooien, de jongerenwerkloosheid aan te pakken, leerlingen
die vroegtijdig de school verlaten een opleiding te geven, de kmo’s te steunen. Deze nieu-
we banen zouden kunnen worden gefinancierd door middel van bedragen die nog niet
uit hoofde van structuurfondsen werden gebruikt.

Referentie:
Verklaring van de leden van de Europese Raad, 30 januari 2012,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/127613.pdf.

De Raad van de Europese Ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (EPSCO) van
17 februari 2012 keurde het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid goed. Hierin
wordt gewezen op de stijging van het aantal langdurig werklozen en het aantal laagge-
schoolde werklozen en het roept de lidstaten ertoe op om bijkomende inspanningen te
leveren om de doelstellingen van Europa 2020 te halen. Volgens het verslag:
� moet de capaciteit om banen te scheppen worden vergroot om te komen tot een 

herstel; 
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� dreigt in de meeste lidstaten de moeilijke situatie van jongeren de arbeidsmarkt 
onherstelbare schade te berokkenen;

� vragen de hoge werkloosheid en sombere werkvooruitzichten om doeltreffende actie-
ve arbeidsmarktmaatregelen, ondersteund door geschikte sociale-uitkeringsstelsels om 
de inschakeling in het arbeidsproces op peil te houden en mensen weer aan het werk 
te helpen;

� is de sociale situatie de laatste maanden verslechterd, zodat extra maatregelen moeten 
worden genomen;

� belemmert de vertragende groei het toch al zwakke herstel van de werkgelegenheid 
en staat deze een verbetering van de arbeidsparticipatie in de weg.

De Raad heeft conclusies goedgekeurd waardoor de lidstaten onder andere de Raad de
toestemming geven om regelmatig de vorderingen onder de loep te nemen die ze heb-
ben gemaakt door gebruik te maken van hun nationale hervormingsprogramma’s (NHP);
verder moeten ze de jongerenwerkloosheid aanpakken omdat het niveau daarvan “onaan-
vaardbaar” hoog ligt.

De EPSCO-Raad keurde tijdens de jaarlijkse groeianalyse het advies van het Comité voor
Sociale Bescherming (CSB) goed. In dit advies wordt de klemtoon gelegd op de gevolgen
op lange termijn van de huidige begrotingsconsolidatiemaatregelen voor de sociale situ-
atie in de EU. Zo wordt aangeraden om een algemene en nauwgezette analyse te maken
van het globale effect van de maatregelen die in de jaarlijkse groeianalyse naar voren wor-
den geschoven: beperking van de indirecte loonkosten en vermindering van de belasting-
druk op arbeid ten gunste van een fiscaliteit die jobcreatie kan stimuleren. Verder keurde
de Raad de belangrijkste berichten goed die zijn opgenomen in het verslag 2011 van het
CSB betreffende de sociale gevolgen van de economische crisis en de huidige begrotings-
consolidatie: de Raad is van oordeel dat de bezuinigingsmaatregelen niet mogen afdoen
aan het vermogen van de sociale bescherming om de gevolgen van de crisis op te vangen
(zie ook het korte bericht over het witboek pensioenen).

Wat de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid betreft, had de Europese Commis-
sie in november 2011 voorgesteld om deze voor 2012 ongewijzigd te laten. Het Europees
Parlement, op 15 februari 2012 hieromtrent geraadpleegd, volgde het advies van de Euro-
pese Commissie. Het Comité voor de werkgelegenheid verklaarde zich akkoord met het
advies van de Europese Commissie, maar de EPSCO-Raad van 17 februari had beslist dat
“de algemene oriëntatie opnieuw zal moeten worden bezien zodra alle op grond van arti-
kel 148, lid 2, van het Verdrag vereiste adviezen zijn ontvangen en de conclusies van de
Europese Raad van maart in aanmerking kunnen worden genomen.” Het Comité van de
Regio’s had beslist om zich niet uit te spreken en het advies van het Economisch en Soci-
aal Comité werd verwacht.

Referenties:
Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, doc. 6252/12, 20 februari 2012. Goedkeu-
ring van het advies van het CSB betreffende de jaarlijkse groeianalyse 2012, doc. 5851/12,
1 februari 2012.
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De sociale gevolgen van de economische crisis en de huidige begrotingsconsolidatie:
derde verslag van het Comité voor Sociale Bescherming (2011). Goedkeuring van de
voornaamste boodschappen, doc. 5858/12, 1 februari 2012.

1.3. WITBOEK PENSIOENEN
De Europese Commissie publiceerde haar witboek over pensioenen. Uit de inhoud
(substantiële dimensie) blijkt duidelijk dat het witboek actief ouder worden naar
voren schuift als oplossing voor het trilemma: financiële haalbaarheid, toereikend-
heid en modernisering van de pensioenen. Voor de Commissie is de verhoging van
de pensioenleeftijd de oplossing om de financiële spanningen te doen afnemen, de
uitkeringen te verhogen en de verhouding tussen de actieve en de passieve bevol-
king evenwichtiger te maken. In vergelijking met het raadplegingsdocument dat eer-
der werd gepubliceerd (het groenboek), erkent de Commissie dat het niet volstaat
om de pensioenleeftijd op te trekken, maar dat ook moet worden gestreefd naar een
betere werkkwaliteit en een hogere arbeidsparticipatie voor alle leeftijdscatego-
rieën. In feite blijft de idee gelden dat de pensioenfondsen de oplossing zijn voor
een hedendaags pensioenstelsel, ook als het witboek erkent dat tussenbeide moet
worden gekomen in de kosten van de privéfondsen, en dat het beheer van deze
fondsen in het verleden niet doeltreffend was.

In het witboek wordt niet naar de OCM Pensioen verwezen. De weerhouden bena-
dering houdt verband met de jaarlijkse groeianalyse, waarmee wordt bevestigd dat
er een terugkeer is naar de origines van het bouwen aan Europa als economisch pro-
ces om bij te dragen tot de groei, maar niet rechtstreeks tot de sociale bescherming.

Referentie:
Witboek pensioenen, COM (2012) 55 final, 16 februari 2012.

1.4. TRIPARTIETE SOCIALE TOP: NIEUW GEMEENSCHAPPELIJK WERKPROGRAMMA VAN 
DE SOCIALE PARTNERS
“Het Europees sociaal model is niet dood”: zo verklaarde de voorzitter van de Euro-
pese Raad, Herman Van Rompuy, bij wijze van conclusie bij de tripartiete sociale
top die op 1 maart werd gehouden, ter voorbereiding van de bijeenkomst van de
staats- en regeringsleiders.

Ondanks hun verschillen hebben de sociale partners aan de voorzitters van de Com-
missie en de Raad en de Deense, Cypriotische en Ierse minister (het huidige voorzit-
terstrio van de Raad) hun gemeenschappelijk werkprogramma voor de periode
2012-2014 voorgelegd. Dit programma legt de klemtoon op jongerenwerkloosheid.
De sociale partners willen nagaan welk verband er is tussen de opvoeding, de ver-
wachtingen van de jongeren en de arbeidsmarkt en op basis daarvan concrete aan-
bevelingen formuleren voor de lidstaten en instellingen van de EU. De andere the-
ma’s van dit gemeenschappelijke driejarenplan zijn: de evolutie van de arbeids-
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markt, de behoeften aan bekwaamheden in het kader van de groene economie en de
participatie van oudere werknemers, de gelijke kansen, de mobiliteit en de economi-
sche migratie. De sociale partners verbinden zich ertoe om na te denken over een
gemeenschappelijke visie op de gevolgen van het huidige debat over de Europese eco-
nomische governance met betrekking tot de Europese en nationale sociale dialoog. Zo
zal er worden nagedacht over de lonen, de pensioenen en de arbeidskosten.

Referentie:
De Europese sociale partners stellen hun werkprogramma voor de sociale dialoog
2006-2008 voor, http://www.etuc.org/a/2230.

2. HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

2.1. HET ESM-VERDRAG EN HET SCB-VERDRAG
Door de koerswijziging ten gevolge van de “nieuwe governance” en de gevolgen
daarvan op sociaal vlak kunnen we niet anders dan dieper in te gaan op de onder-
handelingen over de verdragen waarvoor de bekrachtigingsprocedure loopt. In juli
2011 ondertekenden de ministers van financiën van de eurozone het verdrag tot
instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het verdrag was nog maar
net ondertekend, maar toch werd het op het einde van 2011 herzien en op 2 febru-
ari 2012 opnieuw ondertekend, zodat ook met de participatie van de privésector
rekening wordt gehouden. Met het ESM-verdrag wordt een soort Europees monetair
fonds ingevoerd dat optreedt “op basis van een strikte voorwaardelijkheid” en
“indien dat onvermijdelijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel
en van alle lidstaten afzonderlijk te waarborgen”. In de considerans van de nieuwe
versie is ook een ander internationaal akkoord opgenomen: het Verdrag inzake Sta-
biliteit, Coördinatie en Bestuur (Verdrag SCB), waarvan de Europese Raad op 9
december 2011 de grote lijnen had uitgetekend.

Het element dat in de media het meest werd besproken, is het internationale ver-
drag tussen de lidstaten van de eurozone waar alle staten buiten de eurozone, met
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en de Tsjechische Republiek, zich bij aan-
sloten. Dit verdrag kreeg kritiek. Het nieuwe in deze verdragen is dat ratificatiepro-
cedures worden voorzien waarmee de eenstemmigheidsregel voor de ratificaties
werd omzeild.

Het verdrag SCB institutionaliseert in een internationaal verdrag de regels voor het Sta-
biliteitspact, dat werd of wordt herzien en waarin bepaalde beschikkingen – met name
de procedure met omgekeerde meerderheid van stemmen, waarop steeds vaker een
beroep wordt gedaan – worden versterkt. De omgekeerde meerderheid, waarvan met
het Six Pack voor het eerst gebruik werd gemaakt, voert de regel in van de “gekwalifi-
ceerde meerderheid om besluiten tegen te houden”, een procedure die in de huidige
verdragen niet is opgenomen, om verzet aan te tekenen tegen die aanbevelingen van
de Europese Commissie die moeten leiden tot het opleggen van financiële sancties.
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2.2. EUROPESE RAAD VAN MAART 2012
In de marge van de Europese Raad van maart 2012 hadden de staats- en regeringslei-
ders van de 25 lidstaten het Begrotingsverdrag ondertekend. Op het vlak van econo-
misch bestuur heeft de Europese Raad zich de vijf prioriteiten van de Europese
Commissie eigen gemaakt: zorgen voor een gedifferentieerde begrotingsconsolidatie
“gericht” op groei (hiermee wordt de analyse van de Commissie – “sanering komt
de groei ten goede” – genuanceerd), weer normale voorwaarden invoeren voor de
kredietverlening aan de economie, de groei en het concurrentievermogen bevorde-
ren, de strijd aanbinden tegen de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis
en de overheidsadministratie moderniseren.

In dit eerste waarschuwingsmechanismeverslag over de macro-economische tekor-
ten, nodigt de Europese Raad “de Raad en de Commissie uit om de procedure uitge-
breid, efficiënt en snel door te voeren; de lidstaten moeten dienovereenkomstig
handelen”. Ter herinnering: de nieuwe procedure voor buitenmaatse macro-econo-
mische tekorten voorziet in fine een nagenoeg automatisch systeem dat tot financië-
le sancties kan leiden (omgekeerde meerderheid). De lidstaten komen met andere
woorden sterk onder druk te staan om “onpopulaire structurele maatregelen” door
te voeren door de dreiging van sancties door de Europese instellingen of door de
druk van de “markten”. Bij de Europese instanties neemt vooral de Europese Centra-
le Bank (ECB) alsmaar meer in belang toe.

Referentie:
COR EU 2, CONCLU 1, 28 maart 2012.

3. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

3.1. DETACHERING VAN WERKNEMERS
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het
oog op het verrichten van diensten garandeerde in termen van arbeidsvoorwaarden
en -omstandigheden een minimumbescherming, die de dienstverlener van een lid-
staat diende na te leven in het gastland. De Commissie had in 2003 een eerste balans
opgemaakt, die de aanleiding vormde voor de publicatie van “richtsnoeren”; deze
bepaalden in welke verhouding sommige nationale controlemaatregelen “gerecht-
vaardigd en geproportioneerd” konden worden. De twee teksten die op 21 maart
werden ingediend en door de Europese Commissie werden voorgesteld, spelen
eveneens in op een aantal arresten van het Hof van Justitie (Zaak Viking en Laval).
Met de uitvoeringsrichtlijn wilde de Commissie:
� ambitieuzere normen invoeren voor het informeren van de werknemers en de 

ondernemingen betreffende hun rechten en plichten;
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� duidelijke samenwerkingsregels opstellen op het niveau van de nationale overhe-
den die bevoegd zijn inzake detachering;

� elementen aanreiken om het begrip detachering beter toe te passen en de deta-
chering beter te controleren om te vermijden dat er steeds maar meer “brieven-
busbedrijven” komen die deze tewerkstellingsvorm gebruiken om de regels op 
het vlak van tewerkstelling te omzeilen;

� bepalen in hoeverre de betrokken nationale overheden toezicht kunnen houden 
en wat hun bevoegdheden zijn;

� ervoor zorgen dat meer rekening wordt gehouden met de rechten van de werk-
nemers, onder andere door bijvoorbeeld de invoering van een hoofdelijke aan-
sprakelijkheid in de bouwsector voor de lonen van de gedetacheerde werkne-
mers, en door klachtenbehandeling.

Referenties:
COM (2012) 131 en COM (2012) 130, 21 maart 2012.

3.2. EXTERNE DIMENSIE VAN DE COORDINATIE INZAKE SOCIALE ZEKERHEID
De Europese Commissie wil de migrantenrechten op het vlak van sociale zekerheid
verstevigen. Een mededeling die op 30 maart 2012 bekend werd gemaakt, geeft
weer welke gevolgen de EU-regels met betrekking tot de externe dimensie van de
coördinatie hebben, en formuleert heldere richtsnoeren aangaande het juridische
verband tussen het EU-recht en de nationale bilaterale akkoorden. Verder worden
uiteenlopende middelen voorgesteld om de samenwerking tussen de lidstaten te
bevorderen voor wat de coördinatie van de sociale zekerheid met derde landen
betreft; er wordt beklemtoond dat de bilaterale akkoorden die met die landen wor-
den afgesloten, absoluut moeten worden geconsolideerd. Verder zet de mededeling
ook aan tot het uitwerken van een gemeenschappelijke benadering op EU-schaal.
Een concreet voorstel voor een besluit past in het kader van het associatieakkoord
“tussen de Europese Economische Gemeenschap en Montenegro, San-Marino, Alba-
nië en Turkije, met betrekking tot de bepalingen inzake de coördinatie van de socia-
lezekerheidssystemen”.

Referenties:
COM (2012) 153 en COM (2012) 152, 30 maart 2012.

4. DE WEG VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

4.1. INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE: DISTANTIERING VAN HET DUITSE 
MODEL
In een verslag dat op 24 januari werd gepubliceerd, erkent de Internationale
Arbeidsorganisatie het belang van de rol die de automatische stabilisatoren spelen in
de eerste antwoorden die met name door de gevorderde economieën werden voor-
gelegd. Hoewel het Duitse model wordt aangehaald als model dat in de eurozone
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moet worden gevolgd, oordeelt de IAO dat “de toenemende concurrentiekracht van
de Duitse exporteurs alsmaar vaker wordt aangehaald als de structurele oorzaak van
de recente moeilijkheden die de eurozone kent”. Volgens de IAO “wordt door het
feit dat de eenheidskosten tijdens het voorbije decennia in Duitsland gedaald zijn in
vergelijking met die bij de concurrenten, druk uitgeoefend op de groei van deze
economieën, met nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de overheidsfinan-
ciën”. Ook al vingen deze hervormingen aan in 2000, wordt de regering-Schröder
(coalitie van de sociaaldemocratische partij en de groenen) hier toch aansprakelijk
voor gesteld: “Aangezien het werkloosheidscijfer hardnekkig hoog lag, voerde de
regering-Schröder vanaf 2003 een aantal hervormingen van de arbeidsmarkt door,
waarmee de aanvangslonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt effectief werden
verlaagd”. De meeste hervormingen die in het kader van deze interne devaluatie
werden doorgevoerd, “leidden voornamelijk tot een loondeflatie in de dienstensec-
toren, waar nieuwe banen, meestal voor een laag loon, hun intrede deden”.

Referentie:
Global employment trends 2012. Preventing a deeper jobs crisis, ILO, 24 januari
2012, p. 46.

4.2. INTERNATIONAAL MUNTFONDS (IMF), VOORSTANDER VAN DE VERHOGING VAN
DE PENSIOENLEEFTIJD
In een studie die in april 2012 werd gepubliceerd, oordeelt het IMF dat “het langle-
venrisico de leefbaarheid van de overheidsfinanciën in de komende decennia kan
ondergraven, waardoor het nog lastiger wordt om na de huidige begrotingsmoeilijk-
heden op lange termijn weer tot een evenwicht te komen”. Het IMF pleit voor een
verhoging van de pensioenleeftijd omdat de bevolking wellicht langer leeft dan
werd gedacht. Volgens het IMF moeten de pensioenkassen ook bijzonder soepel
worden benaderd: als de bijdragen of de pensioenleeftijd niet verhoogd kunnen
worden, wordt het misschien noodzakelijk om de prestaties te verlagen, maar deze
derde oplossing wordt gezien als de “op politiek vlak moeilijkste”.

Om het langlevenrisico onder controle te houden beveelt het IMF aan om op ver-
schillende fronten actie te ondernemen: “Ten eerste moeten de lidstaten inzien dat
hun pensioenstelsel met vaste prestaties en hun voorzieningen voor ouderdomsver-
zekering een aanzienlijk hoog risico inhouden. Ten tweede moet het risico op een
gepaste manier worden verspreid over de individuen, de beheerders van de pen-
sioenstelsels en de staat. Ten derde kunnen de kapitaalmarkten dienen om het risico
van de pensioenkassen over te dragen naar die structuren die gemakkelijker te behe-
ren zijn.”

Referentie:
Global Financial Stability Report, Chapter 4. The Financial Impact of Longevity Risk,
IMF, april 2012 en El Pais, 11 april 2012.http://economie.elpais.com/econo-
mia/2012/04/11/actualidad/1334133453_457282.html.

(Vertaling)
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VOORSTELLING VAN DE DERDE UITGEBREIDE
UITGAVE VAN ‘‘LE PAYSAGE INFORMATIQUE
DE LA SECURITE SOCIALE COMME
METAPHORE ?’’

DOOR ISABELLE BOYDENS

Hoogleraar Université Libre de Bruxelles, Section Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication en consultant Smals bij de Sectie Onderzoek

Pierre Vandervorst, Le paysage informatique de la sécurité sociale comme
métaphore?, derde uitgebreide uitgave, Brussel, Bruylant, 166p. , 2011.

Op 16 december 1944 begint de Slag om de Ardennen met het Von Rundstedt-offen-
sief, terwijl er zich “op het plateau van Bastogne een titanenstrijd afspeelt” (1).
Tezelfdertijd verdedigt het plan Achille Van Acker de “Besluitwet betreffende de
Sociale Zekerheid”, die in het geheim tijdens de oorlog is voorbereid. Dit visionaire
plan legt de fundamenten van de Belgische sociale zekerheid en voorziet meteen het
gebruik van mechanografie als hulpinstrument. Hetzelfde jaar nog worden in de Ver-
enigde Staten de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie via de Ver-
klaring van Philadelphia geherdefinieerd in termen van sociale rechtvaardigheid.

Meer dan zestig jaar verstrijken… Op 23 juni 2006 krijgen Pierre Vandervorst, Frank
Robben en Karel Baeck, respectievelijk de administrateurs-generaal van de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), op de hoofzetel in New
York een prijs toegekend van de VN voor hun 15 jaar lange samenwerking op het
gebied van e-government in België (2). De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
het stervormig netwerk opgericht in 1990 door Frank Robben, ontvangt de “Public
Service Award” in de categorie “Application of Information & Communication
Technology (ICT) in Government: E-government Category”. De KSZ is op

(1) Vandervorst, P., Lieux, temps, talents et liens de mémoire…, in Vandervorst, P., Le paysage infor-
matique de la sécurité sociale comme métaphore? (3e uitgebreide editie), Brussel, Bruylant, p. 157
(nota 3), 2011.
(2) Vandervorst, P., Trou normand, in Les grandes étapes de l’informatisation de la sécurité sociale,
in Vandervorst, P., Op. cit., pp. 111-113.
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dat moment bezig met het bewerkstelligen van een beveiligde informatie-uitwisseling van
gemodelleerde (3) authentieke bronnen met behulp van een eenmalig inzamelproces.

Wat hebben deze gebeurtenissen die verspreid zijn in de tijd, nu met elkaar gemeen?
Welke weg werd er bewandeld? Wat waren de hoogte- en dieptepunten? Wat zijn de
toekomstperspectieven van “e-government” (4) binnen de Belgische sociale zeker-
heid op het moment dat “het landschap ingrijpende wijzigingen ondergaat, waar-
bij het paradigma van networking het stilaan haalt van het traditionele gebrekki-
ge piramidesysteem, om zo verder over te gaan tot een “eilandbeheer” (5) …?

Met deze vragen in het achterhoofd zal de derde uitgebreide editie van het boek van
Pierre Vandervorst, “Le paysage informatique de la sécurité sociale comme méta-
phore?”, met grote interesse worden gelezen. De belangrijkste tekst van deze derde
editie is verrijkt met vier uitgewerkte weerslagen van geschreven en mondeling
gebrachte betogen, die de auteur hield op sleutelmomenten van de ontwikkelingen
waarbij hij een vooraanstaande rol speelde: de zestigste verjaardag van de RSZ (6),
de zeventigste verjaardag van Smals (7) en ten slotte de huldiging te zijner ere te
Brugge op 28 december 2009, een datum die samenviel met de 65e verjaardag van
de basistekst van de sociale zekerheid _ de besluitwet van 28 december 1944, het
“Plan Van Acker” (8). 

Het werk is multidisciplinair. Het is enerzijds op een zeer heldere en gedurfde
manier verweven met het sociaal recht, waarvan de auteur, oud-hoogleraar aan de
faculteit Recht en Criminologie van de Université Libre de Bruxelles, een groot spe-
cialist (9) is. Anderzijds is het werk nauw verbonden met de informatica; een gebied

(3) Robben, F. en Maes, P., De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in 2004, in Belgisch tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, nr. 1, pp. 147-176, 2004. Over het parcours en de realisaties van
Frank Robben, administrateur-generaal van de KSZ, administrateur-generaal van het eHealth-platform
en gedelegeerd bestuurder van Smals, zie: www.law.kuleuven.be/icri/frobben.
(4) “E-government” is het beroep doen op informatietechnologie met het oog op het performanter
en rendabeler maken van de processen van de overheidsinstellingen. Dit vereist een permanente
reorganisatie van de betrokken instellingen en men streeft ernaar nieuwe democratische ruimtes
tussen de overheid, burgers, bedrijven en privéspelers te creëren. Assar, S., Boughzala, I. en Boy-
dens, I., Back to Practice: a Decade of Research in Egovernment, in Assar S., Boughzala I. en Boydens
I., eds, Practical Studies in E-Government: Best Practices from Around the World, New York,
Springer, pp 1-12 (hoofdstuk 1), 2011.
(5) Vandervorst, P., Les grandes étapes de l’informatisation de la sécurité sociale, in Vandervorst,
P., Op. cit., pp. 82-83. 
(6) Vandervorst, P., Les grandes étapes de l’informatisation de la sécurité sociale, in Vandervorst, P., Op.
cit., pp. 81-114. Vandervorst, P., Faut-il prépensionner la sécurité sociale?, in Op. cit., pp. 115-131.
(7) Vandervorst, P., Du cochon de Chicago à la coccinnelle du Parc Monceau (ou de la «Société provisoire» à
l’ «Association incontournable»), in Vandervorst, P., Op. cit., pp. 135-152.
(8) Vandervorst, P., Lieux, temps, talents et liens de mémoire…, in Vandervorst, P., Op. cit., pp. 155-159.
(9) Zie, bijvoorbeeld, Vandervorst, P., Cent ans de droit social belge, Brussel, Bruylant, 1992 of ook
Vandervorst, P., Le cœur d’hybride, in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 323-
376, 2007 (dat de auteur publiceerde als algemene conclusies van de «XIXèmes Journées juridiques
Jean Dabin»: Quel modèle de sécurité sociale pour la Belgique de demain?). Uit deze werken, en uit
het werk beschreven in dit verslag, kan men ook een kritische en coherente kijk op de gemo-
derniseerde sociale zekerheid halen, al dan niet aangepast aan zijn tijd (de typisch Belgische contin-
genties inbegrepen).784

BOYDENS-NED.qxp  19-11-2012  16:58  Page 784



785

VOORSTELLING VAN DE DERDE UITGEBREIDE UITGAVE VAN ‘‘LE PAYSAGE INFORMATIQUE ...

waarin Pierre Vandervorst, oud-administrateur-generaal van de RSZ en voorzitter van
de Raad van Bestuur van Smals, heel wat werk heeft verricht. 

De auteur beschrijft in vijf etappes de opmerkelijke gemeenschappelijke verwezen-
lijkingen van de RSZ, de KSZ en Smals. Hij plaatst hierbij drie punten in hun histori-
sche context: het juridische en institutionele, het technologische, en ten slotte het
statutaire en organieke. Smals staat gewoonlijk in de schaduw van de diensten die
zij heeft helpen opstarten, maar wordt hier door de auteur in de schijnwerpers
geplaatst.

Smals werd in 1939 opgericht onder de naam “Allocations familiales – Société de
Mécanographie” en bewaarde aanvankelijk de gegevens op ponskaarten en adres-
plaatjes. De RSZ, opgericht in 1945, wordt haar klant. In 1949 (10) volgt het RIZIV.
Onder de naam “Société de Mécanographie pour l’Application des Lois Sociales –
Maatschappij voor Mekanografie ter Toepassing van de Sociale Wetten” (SmalS-
MvM) (1958) ondergaat de maatschappij meerdere malen een naamsverandering en
stelt zich geleidelijk aan ten dienste van de hele sociale zekerheid en de gezond-
heidszorg. Haar geschiedenis weerspiegelt de grote vooruitgang in de informatica
en ook wat men later “e-government” zou noemen. Smals begint inderdaad reeds
met het aankopen van mainframes in de jaren vijftig, terwijl de presidentsverkiezin-
gen van 1954 in de VS als een van de eerste voorbeelden van grootschalig gebruik
van computers wordt gezien. Het personeelsbestand van de maatschappij kent een
sterke groei en in de jaren tachtig volgt een decentralisering op technisch vlak en
een informatisering. Een decennium later start Smals met informaticanetwerken,
voorziet zich van gespecialiseerd personeel, en bouwt een operationeel onderzoeks-
centrum uit, dat tot op heden erg actief blijft. “One-way” wordt “two-way”: in 1999
maakt Smals voor de RSZ de eerste interactieve transactionele website op Belgisch
federaal niveau - de Dimona-applicatie (Déclaration immédiate à l’embauche/Onmid-
dellijke aangifte van tewerkstelling). Het portaal van de sociale zekerheid blijft uit-
breiden. In het tijdperk van “Cloud computing”, Web 2.0, personalisering en mobie-
le applicaties mag Smals in 2011 twee e-Government Awards van Agoria in ont-
vangst nemen, met name voor het project Student@work van de RSZ (portaal en
webapplicatie voor studenten) (11).

Meer dan louter chronologisch opgebouwd, kan het boek ook gezien worden als
een geschiedkundige getuigenis, geschreven door een van de belangrijkste actoren
van de weergegeven gebeurtenissen: Pierre Vandervorst was bijvoorbeeld mede-

(10) Vandervorst, P., Du cochon de Chicago à la coccinnelle du Parc Monceau (of de la «Société
provisoire» à l’ «Association incontournable»), in Vandervorst, P., Le paysage informatique..., pp.
135-152.
(11) https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html.
(12) Multifunctionele aangifte van lonen en arbeidstijdgegevens van de werknemers voor alle werkge-
vers. De uitwisselingen verlopen uitsluitend op elektronische wijze. De toepassing trad in werking in
april 2003 en wordt door Smals beheerd voor de RSZ. Vandervorst, P., Op. cit., pp. 71-77 (toevoeging).
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voorzitter van de “Koninklijke commissie voor sociale zekerheid” in de jaren tach-
tig, die toen reeds de informatisering van de gegevensstromen tussen sociale para-
statale instellingen aanmoedigde.

De auteur is des te scherpzinniger als het om gebeurtenissen gaat die hij persoonlijk
meemaakte: zijn kritische blik op de eerste stappen van de DmfA (12) en op de
toenmalige verwezenlijkingen zijn daarvan een voorbeeld. Hij trachtte ook de
dienstverlening performanter te maken door alles steeds in vraag te stellen. De digi-
tale en sociale kloof zijn een van de grootste zorgen van de auteur. Pierre Vander-
vorst haalt in die geest het werk van Alain Supiot aan, net als hijzelf een specialist op
het vlak van arbeidsrecht en een aanhanger van een interdisciplinaire aanpak, wiens
werk doet terugdenken aan de idealen van de sociale rechtvaardigheid uit de Verkla-
ring van Philadelphia (13).

De toekomstige uitdagingen blijven inderdaad talrijk. Smals moet omwille van haar
strategische doelstellingen zowel op technologisch als op organisatorisch vlak aan
de spits staan. En dit terwijl zij kritisch blijft ten opzichte van hypes. De informatie-
veiligheid, de vereenvoudiging van gegevensuitwisseling, het principe van unieke
identificatie voor alle authentieke bronnen, de gegevenskwaliteit (14), en de ver-
mindering van redundante informatie moeten ervoor zorgen dat elke betrokken per-
soon (burgers, werkgevers, bedrijven, privésector, andere overheidsinstellingen)
een “ROI” heeft, zowel op financieel vlak als in termen van sociale dienstverlening
en rechtvaardigheid: dat is de basis van de maatschappij. In die geest werkt Smals
ook samen met regionale en federale partners zoals Fedict (15). 

Niemand kan het werk van Pierre Vandervorst inleiden zonder zijn unieke stijl te
vermelden. Zijn onderzoekswerk en almaar sterker analytisch vermogen verdienen
zeker erkenning. Zij zorgen ervoor dat hij de evenementen beschrijft met een bui-
tengewone helderheid. Als een pedagoog structureert en verduidelijkt hij zijn poëti-
sche en geletterde uitspraken met behulp van de talrijke voetnoten en citaten. Zij
zijn eigenlijk humanistische uitnodigingen tot zelfbevraging. 

De titel van het werk illustreert perfect deze intentie, die zich zowel in de vorm als
in de inhoud doorzet. De informatisering van de sociale zekerheid verandert con-
stant, zoals een glooiend landschap, volgens de geschiedenis die ze schrijft en waar-
door ze geschreven wordt. Het boek van Pierre Vandervorst is werkelijk historisch
te noemen, ook in de zin zoals bedoeld met het Griekse adjectief “ ” (hístor),
verwijzend naar de wijsheid: het is een instrument dat evenzeer aanzet tot reflectie
als tot actie.

(13) Supiot, A., L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Parijs, Seuil, 2010.
Het werk wordt vermeld in Vandervorst, P., Lieux, temps, talents et liens de mémoire…, in Vander-
vorst, P., Op. cit., p. 156 (nota 2) en p. 158 (nota 7).
(14) Boydens, I., Strategic Issues Relating to Data Quality for E-government: Learning from an
Approach Adopted in Belgium, in Assar, S., Boughzala, I. en Boydens, I., eds., Practical Studies in E-
Government: Best Practices from Around the World, New York, Springer, pp. 113-130 (hoofdstuk
7), 2011. Zie ook het basiswerk over dit onderwerp: Boydens, I., Informatique, normes et temps,
Brussel, Bruylant, 1999.
(15) Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, opgericht in mei 2001,
http://www.fedict.belgium.be/nl/
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DE SOCIALE ZEKERHEID EN HAAR
FINANCIEN

DOOR JEF MAES
Directeur sociale studiedienst ABVV

Rechtse politici en commentatoren roepen de (stijging van de) uitgaven van de
sociale zekerheid en van de alternatieve financiering vanuit de overheidsmiddelen
uit tot dé oorzaak van de begrotingstekorten bij de federale overheid.

Het is ronduit eigenaardig om dergelijke negatieve beeldvorming te zien ontstaan,
en zelfs niet tegengesproken te zien.

Hieronder in tabel 1 vind je wat écht uitgegeven is (in percentage van onze nationa-
le rijkdom) voor het werknemersstelsel van de sociale zekerheid.
Tot net vóór de crisis gingen de uitgaven voor de sociale uitkeringen in dalende lijn.

TABEL 1: UITGAVEN VOOR DE SOCIALE UITKERINGEN IN % BBP

Indien we trouwens de uitgaven die in de loop van afgelopen decennia afgeschoven
werden op het socialezekerheidsstelsel van de werknemers in mindering brengen
van de uitgaven (tijdskrediet, dienstencheques, politiehervorming, gezondheidsuit-
gaven voor niet werknemers, enz.: zie hoger), dan zijn de uitgaven van de sociale
zekerheid in werkelijkheid vrij sterk gedaald.

1. LEGT DE STAAT DAN TOCH NIET MEER BIJ?

Op het eerste gezicht hebben ze gelijk: de sociale zekerheid ontvangt vandaag al
zo’n 13 miljard EUR aan alternatieve financiering (2).

(1) Beheerscomité van de sociale zekerheid, Meerjarenraming, 30 september 2011, synthesetabellen.
(2) Beheerscomité van de sociale zekerheid, Tweeënveertigste verslag aan de regering, 30 septem-
ber 2011, p. 40.
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2012
Sociale uitkeringen 12,7 13,3 11,5 11,6 10,6 11,6 10,6 10,7 10,7
Gezondheidsuitgaven 3,5 3,8 4,0 4,6 4,8 5,3 5,3 6,1 6,2
Totaal 16,2 17,1 15,5 16,2 15,4 16,9 15,5 16,8 16,91
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Wie dieper graaft, merkt echter dat de federale overheid minder bijlegt aan de sociale
zekerheid dan ooit tevoren.

Vanaf het ontstaan van ons wettelijke socialezekerheidssysteem na WO II heeft de
overheid altijd ca 25% bijgepast.
In het verleden werd die overheidsinbreng ook correct berekend. Voor elke sector
werd een precieze berekening gemaakt van wat direct ten goede kwam aan de
werknemers, wat betaald werd uit de ontvangsten uit sociale bijdragen, en wat “soli-
dariteit” was. In dit laatste geval ging het om kosten die aan het werknemersstelsel
ten laste gelegd werden ten gunste van categorieën die niet gewerkt hadden en dus
geen sociale bijdragen betaalden. Dat ging dan bijvoorbeeld om de kost van de
gewaarborgde kinderbijslag of het gewaarborgd pensioen, of om de wachtuitkerin-
gen voor schoolverlaters, of ziekte-uitkeringen voor niet-verzekerden.
De kosten van dit soort uitgaven werden precies berekend en door de overheid
rechtstreeks aan de betrokken sectoren gestort.

Vanaf de (petroleum)crisis van 1974 ging het mis. De werkloosheid bleef stijgen,
wat de inkomsten deed dalen en de uitgaven stijgen. Ondanks drastische besparin-
gen in de jaren tachtig moest de overheid steeds meer geld storten.

Dit werd een probleem op het moment dat men “de normen van Maastricht” moest
halen, om toe te kunnen treden tot de eurozone.

Begin jaren negentig haalt Dehaene daarom een truc uit (3):
� De staatstoelage aan de sociale zekerheid wordt geblokkeerd op het nominale 

bedrag van 192 miljard BEF. Dit bedrag werd niet eens geïndexeerd. In jaren dat 
er overschot was in de sociale zekerheid, werd slechts gestort wat nodig was om 
het budget in evenwicht te houden. Zo verdween 25 miljard in de zakken van de 
regering. In de jaren dat er tekort was, moest voortaan bespaard worden of 
moesten nieuwe inkomsten gecreëerd worden.
Alhoewel later wel geïndexeerd, werd deze toelage nooit reëel aangepast aan de
reële stijging van de gemiddelde welvaart of het bbp. In het begin van de 
jaren tachtig bedroeg de tussenkomst van de staat 8% van het bbp, tegen 1995
was dat teruggezakt naar 3%.
Vandaag bedraagt de eigenlijke staatssteun aan het werknemersstelsel 6 miljard 
EUR, wat minder dan 10% is van de totale uitgaven, en minder dan 2% bbp.

� Om de aldus ontstane tekorten in de sociale zekerheid te dekken, werd de alter-
natieve financiering uitgevonden. Er werden hogere accijnzen ingevoerd, een 
algemene crisisbijdrage, een verhoging van belastingen op roerende en onroe-

(3) De financieringsmiddelen en het globaal beheer van de sociale zekerheid van het algemeen stelsel
van de werknemers, Luc Buffel, Documentatieblad Ministerie van Financiën, nr. 6, december 1995.
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rende vermogens… Sedert 1995 wordt dit alles omgezet in een percentage van de 
btw-ontvangsten, wat slechts een techniek is. De btw verhoogt immers niet tel-
kens als de alternatieve financiering stijgt. Er wordt alleen telkens een groter deel 
van de bestaande btw-ontvangsten aan de sociale zekerheid doorgestort (4).

Alhoewel een groot deel van deze alternatieve inkomsten door de werkende bevol-
king opgehoest werd, gaf deze operatie toch de schijn dat de regering steeds meer
bijlegde voor die alternatieve financiering.

Tegelijk ging de regering echter ook steeds meer facturen, die zij tot dan zelf betaal-
de, doorschuiven naar de sociale zekerheid.

Het gastronomische bedrag van 13 miljard EUR aan alternatieve financiering
dat vandaag bestaat, en waarop iedereen zich blind staart, is in feite amper
voldoende om de kosten te dekken die doorgeschoven werden naar het
werknemersstelsel.

2. WAARVOOR DIENT DIE ALTERNATIEVE FINANCIERING IN REALITEIT? (5)

2.1. COMPENSATIE VOOR BIJDRAGEVERLAGINGEN
Vroeger werd de tewerkstellingspolitiek gefinancierd door de regering zelf. De
gewesten kregen daarbij “trekkingsrechten” rechtstreeks uit de federale begroting,
waarmee ze Bijzondere Tijdelijke Projecten (BTK), Derde arbeidscircuit (DAC),
Gesubsidieerde contractuelen (Geco’s), tewerkgestelde werklozen, enz. konden
financieren. Elke minister lanceerde zo wel zijn eigen project, vanuit zijn eigen bud-
get. Hierdoor werd aan rechtstreekse creatie van tewerkstelling gedaan in de profit-
social overheidssector.

Toen die budgetten er niet meer waren, begon de regering de facturen echter door
te schuiven van het eigen budget naar “de grote pot van de sociale zekerheid”.
Onder invloed van de liberale ideologie moest voortaan ook de privésector instaan
voor bijkomende tewerkstelling. Via lineaire onvoorwaardelijke bijdrageverlagingen
voor de bedrijven. De financiering was dan een zorg voor later en voor de ganse
regering, als bleek dat de sociale zekerheid hierdoor grote tekorten kreeg.

Vóór 1994 ging dat om minder dan een 0,5 miljard EUR, daarna gingen de bedragen
steil omhoog, vooral onder paars. Tussen 1999-2005 zullen de werkgevers 3,15 mil-
jard EUR extra bijdrageverlaging gekregen hebben (van 1,93 naar 5,08 miljard), dit
is een stijging met 156%!

(4) Overzicht van de alternative financiering aan de sociale zekerheid, Annemie Meurs, 15 sep-
tember 2009.
(5) Rapport van de werkgroep Vereenvoudiging van de alternatieve financiering, Beheerscomité
sociale zekerheid, 9 juli 2010.
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TABEL 2: BIJDRAGEVERMINDERINGEN EN ALTERNATIEVE FINANCIERING IN MILJARDEN
EUR – PERIODE 1993-2010

Het gaat vandaag om 5,5 miljard EUR aan vermindering van patronale bijdragen, en
700 miljoen EUR aan vermindering van persoonlijke bijdragen voor lage lonen (de
“werkbonus”).

Het feit dat de lage lonen netto verhoogd werden via de sociale zekerheid, is zo’n
typisch verhaal. Aangezien vooral de belastingen op lage lonen hoog zijn in België,
hadden de sociale partners in een interprofessioneel akkoord gevraagd om de belas-
tingen voor deze groep te verminderen. Ondanks protest van de sociale partners,
besliste de regering deze operatie echter door te voeren via een vermindering van
de persoonlijke bijdragen, dus de sociale zekerheid ook te gebruiken voor koop-
krachtverhoging.

Op dat moment eisten de sociale partners nog samen dat deze minderinkomsten
zouden gecompenseerd worden via alternatieve financiering. In bovenstaande tabel
is dan ook te merken dat de stijging van de alternatieve financiering vooral diende
om de bijdrageverminderingen te compenseren.
Vandaag is deze consensus tussen sociale partners helaas niet meer aanwezig.

2.2. EEN GROOT PAKKET VAN ANDERE “TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN” DIE NAAR
DE SOCIALE ZEKERHEID GESCHOVEN WERDEN ((66))
Het socialezekerheidsstelsel is daarbij dikwijls ook slachtoffer van het feit dat haar
paritair beheerde parastatalen beter werken dan de ministeries.

Zo betaalt het werknemerstelsel via de RVA alle “tewerkstellingsinitiatieven”.

De dienstencheques kunnen gebruikt worden door alle particulieren maar worden
uitsluitend betaald door het werknemersstelsel. Ze kosten ondertussen al meer dan 

(6) Rapport van de werkgroep Vereenvoudiging van de alternatieve financiering, Beheerscomité
sociale zekerheid, 9 juli 2010.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Bijdragevermindering 0,54 0,96 1,15 1,41 1,38 1,67
Alternatieve financiering 0,16 1,83 2,03 2,48 2,82 2,82

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Bijdragevermindering 1,93 2,55 3,47 3,57 3,82 4,41
Alternatieve financiering 3,17 3,54 4,19 4,26 4,44 6,27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bijdragevermindering 5,08 5,61 6,12 6,3 6,3 6,2
Alternatieve financiering 6,84 7,71 8,61 9,5 9,3 10,6
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1 miljard EUR, en het werknemersstelsel krijgt hiervoor slechts 650 miljoen aan
alternatieve financiering.

In 1997 schoof de regering Dehaene de kosten van loopbaanonderbreking en tijds-
krediet van het ministerie naar de sociale zekerheid, met als argument: “dat kost
niets aan de sociale zekerheid, want die mensen worden vervangen door een werk-
loze”. De sociale zekerheid kreeg hiervoor 182 miljoen EUR.

In 2004 schaft de regering de vervangingsplicht af voor loopbaanonderbreking en
tijdskrediet. Ondertussen kosten deze systemen bijna 1 miljard EUR.

Hetzelfde met de kostprijs voor de tewerkstellingscellen, de PWA’s, de startbaan-
overeenkomsten voor de openbare sector, de veiligheidscontracten voor de
gemeenten, het Betaald Educatief Verlof; ook dit werd vroeger betaald door het
Ministerie van Tewerkstelling, vandaag door de sociale zekerheid, via de RVA.

Voor de “activering” (= behoud werkloosheidsuitkering tijdens tewerkstelling) beta-
len we 300 miljoen EUR, zonder enige compensatie.

De sociale partners kwamen in hun rapport 66 over de financiering van de sociale
zekerheid unaniem tot de volgende conclusie (7): “Daarnaast is de groei van de
uitgaven ook te wijten aan de uitbreiding van de taken van de RVA die niet
alleen instaat voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen in de strikte zin
maar ook voor allerlei andere soorten van uitkeringen; bijv. voor tijdskrediet en
loopbaanonderbreking (recent door de overheid ten laste gelegd van de sociale
zekerheid inclusief voor zijn ambtenaren), onthaalhouders, en allerlei tewerkstel-
lingsmaatregelen.
Algemeen kan gesteld worden dat het werknemersstelsel steeds meer “solidari-
teitsuitgaven” ten laste moest nemen, die niet of slechts gedeeltelijk gedekt zijn
door bijdragen. De kost van de “solidariteit” bedraagt meer dan 50%.
De sociale partners hebben in tal van adviezen en rapporten van de NAR en van
het beheerscomité sociale zekerheid nochtans gewaarschuwd voor de meerkosten
hiervan” (8).

Eigenlijk betaalt het werknemersstelsel de volledige tewerkstellingspolitiek. Terwijl
dit een verantwoordelijkheid van de ganse bevolking is, en dus zou moeten gefinan-
cierd worden door overheidsgeld.

2.3. FINANCIERING VAN DE GEZONDHEIDSUITGAVEN
Voor de financiering van de groei van de gezondheidsuitgaven krijgen we bijna 6
miljard EUR aan alternatieve financiering.

(7) Nationale Arbeidsraad, Rapport nr. 66, 12 juli 2005.
(8) Idem.
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Vanaf 2004 betaalt de overheid niet langer de factuur van de ziekenhuizen. Ze legt
dit ten laste van de sociale zekerheid, en compenseert dit met 1,6 miljard EUR bijko-
mende alternatieve financiering.

De verhoging van de reële groeinorm voor de gezondheidsuitgaven van 2,5 naar
4,5% was ook een politieke beslissing, en slechts een deeltje van die kost werd ook
gecompenseerd (715 miljoen EUR).

Door een nieuw financieringsmechanisme, ingevoerd door het generatiepact, krij-
gen we 3,5 miljard EUR.

Vanaf 1/1/2008 wordt de gezondheidszorg universeel: alle Belgen hebben voortaan
tot in de kleinste details recht op dezelfde wettelijke gezondheidsverzekering.

Maar de factuur blijft nog altijd voor 91% alleen door de loontrekkenden betaald.
Dat komt omdat vroeger het werknemersstelsel voordeliger was dan het zelfstandi-
genstelsel, dat geen terugbetaling van kleine risico’s (doktersbezoek, tandarts, medi-
camenten) voorzag.
Daarom werden de meeste Belgen systematisch ingeschreven ten laste van het
werknemersstelsel: niet-verzekerden (bijv. leefloners die van het OCMW moeten
leven), kinderen van gezinnen waarvan de ene partner loontrekkende en de andere
zelfstandige was, zelfs zelfstandigen die een klein inkomen aangaven. Dit is een lang
proces, dat ook te maken heeft met het feit dat de vrouwen steeds meer deelnemen
aan de arbeidsmarkt.

Vroeger werkte de man immers meestal alleen, en was hij dan zelfstandige, dan
kwam gans het gezin ten laste van het zelfstandigenstelsel. Vandaag heb je nog zel-
den een gezin waarin de twee partners beide volledig zelfstandig zijn. Welnu, het
volstond dat een van de twee partners 1/3 uurrooster had als werknemer, om alle
kinderen (en eventueel ook de zelfstandige met een klein inkomen) ten laste te leg-
gen van het werknemersstelsel. Zo evolueerde het aantal personen ingeschreven in
het stelsel van de loontrekkenden van 9 miljoen mensen in 1998 naar meer dan 9,5
miljoen. Bij de zelfstandigen daalde het aantal over dezelfde periode van 1,1 miljoen
naar 994.000.

Of anders uitgedrukt: elke actieve loontrekkende moet de gezondheidsuitgave van
gemiddeld 1,8 andere Belgen betalen, elke actieve zelfstandige betaalt nog de
gezondheidsuitgave van 0,6 andere Belgen. Op die manier moesten de 3,4 miljoen
loontrekkenden drie keer meer solidariteitskost betalen dan de 640.000 actieve zelf-
standigen in hoofdberoep (9).

(9) RIZIV, Ledentallen van de Z.I.V. op 31 december van elk jaar.

794

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2011

Jef Maes - Social Financial-NL-DL.qxp  19-11-2012  17:01  Page 794



Mocht de factuur van de gezondheidsuitgaven correct verdeeld worden, volgens het
aantal actieven in elk stelsel, dan zou het werknemersstelsel 2 miljard EUR minder
moeten betalen. Hiervoor worden we niet gecompenseerd!

Bovendien stijgen de gezondheidsuitgaven ook veel sterker dan die van andere sec-
toren.
In 1980 bedroegen de gezondheidsuitgaven 22% van de totale uitgaven in de sociale
zekerheid, vandaag 37%.

Het werknemersstelsel steunt en kraakt onder deze uitgavenlast. Dit had het effect
van een ”koekoeksei”: de gezondheidssector slorpte alle marges op binnen de socia-
le zekerheid.

Al in 2005 kwamen de sociale partners unaniem tot de volgende conclusie:
“In 1980 namen ze nog minder dan een kwart van de uitgaven in beslag, van-
daag is dat al 35%. Dit komt enerzijds omdat de gezondheidsuitgaven in de laat-
ste decennia sterker stegen dan het bbp. Anderzijds omdat de overheid het werk-
nemersstelsel een toenemend aantal gerechtigden heeft ten laste gelegd. Dit stelsel
betaalt 94% van de Belgische gezondheidsuitgaven, en dekt bijna de volledige
bevolking (9,4 miljoen inwoners).
De sociale partners hebben terzake al herhaaldelijk gesteld dat het niet mogelijk
is om de groei van de gezondheidsuitgaven alleen te betalen vanuit sociale bij-
dragen op de lonen in de privé-sector.” (10).

Daarom berekende het ABVV tegen 1 mei 2005 een alternatief:
� de stijging van de gezondheidsuitgaven die hoger is dan de stijging uit ontvang-
sten van de sociale bijdrage zou voortaan door de staat betaald worden;
� en vermits het gezondheidsstelsel in België universeel is, zou het geld hiervoor
bijeen- gebracht worden door een Algemene Sociale Bijdrage op alle soorten van
inkomens.

Het eerste voorstel werd al stoemelings ingevoerd en is goed voor 2 miljard alterna-
tieve financiering in 2010 en 3,5 miljard EUR in 2011.
De regering verzuimde echter om ook de nodige nieuwe inkomsten te voorzien voor
deze bijkomende uitgave. Het invoeren van een nieuwe Algemene Sociale Bijdrage
vonden vele politici impopulair. Ook al blijkt uit herhaaldelijke studies van het Plan-
bureau dat dit de beste methode is tot herfinanciering van de sociale zekerheid.

(10) Nationale Arbeidsraad, Rapport nr. 66, 12 juli 2005, conclusie.
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2.4. EEN GROOT AANTAL ANDERE “KOEKOEKSEIEREN”
Huidig minister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx, is de enige die zich niet
bezondigde aan het doorsturen van facturen.

Sommige zaken van haar voorgangers zijn ronduit grof en werden ingevoerd
ondanks unaniem negatief advies van de sociale partners.

Zo bleek op een bepaald moment dat de hervorming van de politiezones veel meer
kostte dan oorspronkelijk voorzien. De regering liet daarop het werknemersstelsel
een deel van deze kost dragen, tegen het unanieme protest van de sociale partners
in. Dit kost volgens het Rekenhof 33 miljoen aan de sociale zekerheid, die daarvoor
slechts 10 miljoen aan alternatieve financiering terugkrijgt.

Een aantal instellingen die volgens de Institutionele wetten van ons land gefinan-
cierd worden door de gewesten, zitten zonder geld. Prompt voert de regering de
“wetenschappelijke maribel” in, die niks anders is dan een verdoken subsidiëring.
Kostprijs: 34 miljoen EUR. 
Voor de kinderbijslag stelt zich hetzelfde probleem inzake de verdeling van de fac-
tuur over zelfstandigen- als werknemersstelsel als bij het gezondheidsstelsel: daar
worden de kinderen immers automatisch ten laste gelegd van het werknemersstel-
sel indien een van de partners halftijds werkt als loontrekkende. De Rijksdienst voor
Kinderbijslag rekende uit dat we 280 miljoen EUR minder zouden betalen bij een
correcte verdeling van de factuur voor gemengde gezinnen.

Soms ook kleinere uitgaven, waarvan sommigen kunnen verantwoord worden,
andere totaal niet.

Nog enkele voorbeelden: voorraadactualisering van de diamanthandelaars (16 mil-
joen EUR), hulp voor moederschap aan zelfstandigen, compensatie voor sociale
bescherming van land- en tuinbouwsector (24 miljoen EUR), …

Wat te denken, bijvoorbeeld, van het feit dat de sociale zekerheid dik betaalde
beroepssporters moet subsidiëren?
Dirar, Boussoufa, Defour, Vossen,…  voor de sociale zekerheid betalen hun werkge-
vers slechts op een minimumloon, zodat de sociale bijdragen laag zijn, maar de socia-
le dekking volledig (gezondheidszorg, kinderbijslag) of toch meer dan proportioneel
(pensioen, ziekte-uitkering); uiteraard aangevuld met een private verzekering.
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Indien we al deze facturen optellen, komen we aan een bedrag dat hoger ligt
dan het bedrag aan alternatieve financiering dat het werknemersstelsel ont-
vangt.
We kunnen dus concluderen dat de structurele alternatieve financiering eigen-
lijk geen overheidssteun is aan het werknemersstelsel, maar integendeel een
(te kleine) compensatie voor onkosten die afgeschoven werden op de sociale
zekerheid.

Dit werd onderschreven door de unanieme conclusies van de sociale partners in het
NAR-rapport nummer 66 over de financiering van de sociale zekerheid:
“Het belang van de staatstussenkomst daalde van 35% in 1980 tot 11,1% in 2005.
De inkomsten uit alternatieve financiering, ingevoerd begin de jaren negentig,
stegen tot 14% van de totale ontvangsten.
Vanaf 2004 zijn de inkomsten uit alternatieve financiering (6,7 miljard EUR in
2005) meer dan voldoende om de bijdrageverminderingen (5,1 miljard EUR) te
compenseren, maar niet voldoende om de vermindering van de staatstussen-
komst en de sterke verhoging.” (11).

3. DE BANKENCRISIS

Door het gespeculeer en de winsthonger van de bankiers ontstond eind 2008 echter
een economische crisis zonder weerga sinds de jaren dertig.
Bovendien nam de regering – terecht – een aantal anticrisismaatregelen, zoals de cri-
sispremie en de verhoging van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, die veel
geld kosten en niet gecompenseerd werden door alternatieve financiering.

Om het begrotingstekort dat hierdoor ontstond te compenseren, besliste de rege-
ring tot een extra alternatieve financiering voor 2010 en 2011… .
Maar de gevolgen van de crisis zullen niet weggewerkt zijn vanaf 2012. Daarom
voorziet de meerjarenraming door de RSZ ook nog in een tekort van 4 miljard EUR
in 2012. Hoe dat tekort weggewerkt zal worden, zal beslist worden door de rege-
ring. Daarom zijn de keuzes die ze zal maken, zo belangrijk!

(11) Nationale Arbeidsraad, Rapport nr. 66, 12 juli 2005.
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Jo DE COCK, administrateur-generaal, Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV);
Anne OTTEVAERE, adjunct-administrateur-generaal, Rijksdienst
voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW);
Frank ROBBEN, administrateur-generaal, Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ).

VASTE MEDEWERKERS

Françoise GOSSIAU, FOD Sociale Zekerheid;
Guy RINGOOT, FOD Sociale Zekerheid.
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