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1. INLEIDING 

Hoewel België zowel de uitkeringsperiodes als de niveaus van bepaalde vervangings-
inkomens zoals werkloosheid heeft beperkt, is het beleid aangaande de arbeidson-
geschiktheidsverzekering tot op heden onveranderd gebleven. Een stabiele pool van 
uitkeringstrekkers en jaarlijks nieuwe toetredingen hebben tot een sterke toename 
van het aantal arbeidsongeschikten geleid. Hoewel deze stijging zich heeft voorge-
daan in de meeste EU-landen, treedt er door verschillen in de omvang en het tempo 
van dit proces, een grote cross-nationale variatie op.

Eerdere studies hebben verschillende factoren zoals demografie, gezondheid en in-
stituties in overweging genomen bij het verklaren van de stijging van het aantal ar-
beidsongeschikten. Demografie verwijst naar een verouderende bevolking die, door 
een algemene slechtere gezondheid, meer geneigd is om in arbeidsongeschiktheid te 
belanden. Hoewel vergrijzing in bijna elk EU-land optreedt, bestaan er belangrijke 
cross-nationale verschillen in het tempo waarin dit zich voltrekt. De impact van 
demografie als verklarende factor hangt dan ook sterk af van de nationale leeftijds-
structuur. Gezondheid verwijst naar de verschillen in prevalentie van zowel fysieke als 
mentale ziekten die mogelijk een gedeelte van de cross-nationale variatie in het aantal 
arbeidsongeschikten verklaart. Instituties bevatten aspecten zoals de toetredingscriteria, 
de generositeit van een nationaal systeem, duur van uitkeringen en opleidingsmoge-
lijkheden (Blöndal en Scarpetta, 1998; Gruber en Wise, 1999; Börsch-Supan, 2007).
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In de meeste EU-landen wordt de vergrijzing als een van de cruciale verklaringen 
aangehaald voor de sterke groei in caseload. De OESO (2010) toont aan dat de 
vergrijzing van de beroepsbevolking (BB) een significante impact heeft op het aantal 
arbeidsongeschikten gezien de kans op een chronisch gezondheidsprobleem twee 
maal zo hoog is voor personen tussen 50 en 64 jaar in vergelijking met de totale 
beroepsbevolking. Bijgevolg zal de natuurlijke stijging van het aandeel ouderen in 
de beroepsbevolking – ceteris paribus – het aantal arbeidsongeschikten in een land 
doen stijgen. Wanneer echter wordt nagegaan of de verschillende demografische 
structuren een verklaring bieden voor de cross-nationale verschillen in caseload, 
blijkt deze factor niet relevant te zijn. Dezelfde conclusies worden getrokken met 
betrekking tot gezondheidsstructuren (Börsch-Supan, 2007). Het resterende gedeel-
te in variatie wordt vervolgens toegeschreven aan instituties. Dit wordt echter niet 
verder onderzocht, noch wordt er een verdere verklaring bij gegeven.

Om aanspraak te maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, moet men over 
een relevante periode van werkgeschiedenis beschikken. De stijging van het aantal 
vrouwen op de arbeidsmarkt heeft op zijn beurt het aandeel vrouwen verzekerd 
door de arbeidsongeschiktheidsverzekering doen stijgen (Duggan en Imberman, 
2009; RIZIV, 2011). Bepaalde Amerikaanse studies noemen bijgevolg de groei in 
vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie als mogelijke verklaring voor het stijgende aan-
tal arbeidsongeschikten (Duggan en Imberman, 2009). Verder moet ook de totale 
groei van de beroepsbevolking in rekening worden genomen gezien fluctuaties in de 
omvang van de BB, de cohorte die aanspraak kan maken op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering, beïnvloed.

Hoewel een groot aantal studies (Bound, 1989; Haveman en Wolfe, 1984; Parsons, 
1980; Stern, 1988) de impact van arbeidsongeschiktheid op arbeidsmarktpartici-
patie onderzocht hebben, is de inverse relatie – naar ons weten – nog niet onder-
zocht in een EU-context. Daarom ligt de focus van dit artikel op de invloed die de 
groeiende beroepsbevolking heeft op het aantal arbeidsongeschikten. Aangezien er 
aan bepaalde criteria (o.a. wachttijd en het minimumarbeidsvolume) moet voldaan 
worden alvorens men aanspraak kan maken op de arbeidsongeschiktheidsuitkerin-
gen, kan de evolutie van zowel algemene als vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie 
significante verklarende kracht hebben voor de groei van de arbeidsongeschiktheids-
caseload. Verschillen in het tempo van deze processen kunnen vervolgens een verkla-
ring bieden voor de cross-nationale verschillen.

In dit artikel zullen we dan ook trachten een antwoord te formuleren op de volgende 
vraag: ‘Hoeveel van de groei en cross-nationale variatie in het aantal arbeidsongeschikten 
kan verklaard worden door de evolutie van de beroepsbevolking en zijn componenten? ’
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Het doel van dit artikel is om een nieuw perspectief te krijgen op de grote cross-na-
tionale verschillen en na te gaan of deze standhouden als we corrigeren voor het 
verschil in groei en omvang van de beroepsbevolking. Meer specifiek wordt er nage-
gaan welke proportie van de groei in het aantal arbeidsongeschikten kan verklaard 
worden door de evolutie van de beroepsbevolking. De toepassing van deze correctie 
staat ons toe om te bepalen in welke mate de cross-nationale variatie een gevolg is 
van verschillen in beroepsbevolking, en zal vervolgens de werkelijke variatie tussen 
landen benadrukken.

Voor de cross-nationale vergelijking gebruiken we België, Nederland, Zweden en 
Denemarken. Hoewel deze selectie gedeeltelijk gebaseerd is op databeperking, laat 
het ons toe om landen met verschillende institutionele voorwaarden inzake arbeids-
ongeschiktheid alsook een verschillend verloop van de beroepsbevolking te onder-
zoeken.

Volgend op deze korte introductie, wordt in het tweede deel van dit artikel de na-
tionale groei en cross-nationale variatie van het aantal arbeidsongeschikten onder-
zocht. Hiervoor gebruiken we administratieve data voor de periode 1980-2008, 
beschikbaar in Clasen en Clegg (2011). We introduceren eveneens de evolutie van 
de beroepsbevolking in de vier betrokken landen en gebruiken hiervoor OESO- 
statistieken (OECD.stat, 2013). In deel drie wordt de methode van correctie uitge-
legd en wordt de gezuiverde data aangeleverd. Hiermee wordt nagegaan in hoeverre 
evoluties in de beroepsbevolking een verklaring bieden voor zowel de nationale stij-
ging als de cross-nationale variatie in het aantal arbeidsongeschikten. In het vierde 
gedeelte worden de resultaten besproken en worden er conclusies getrokken over 
de werkelijke groei in het nationaal aantal arbeidsongeschikten en de werkelijke 
variatie tussen landen. In deel vijf volgt een laatste conclusie en worden de verdere 
onderzoeksmogelijkheden belicht.

2. EVOLUTIE EN CROSS-NATIONALE VARIATIE VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCASE- 
 LOAD EN DE BEROEPSBEVOLKING  

In dit deel bekijken we administratiedata over arbeidsongeschiktheid om inzicht te 
krijgen in het feitelijke gebruik en de evolutie van deze uitkering. De administratieve 
data, verzameld door De Deken in Clasen en Clegg (2011), voorzien een verge-
lijkbare indicator van het aantal arbeidsongeschikten voor de periode 1980-2008. 
De data zijn gecorrigeerd voor eventuele gedeeltelijke uitkeringen en worden aldus 
uitgedrukt in fulltime-equivalenten.
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De volgende uitkeringen zijn opgenomen in de indicator (Clasen en Clegg, 2011):
 § België: invaliditeitsuitkeringen en primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen1 

(voor zowel werklozen, werknemers als zelfstandigen); uitkeringen voor arbeids-
ongevallen en beroepsziekten voor werknemers; inkomensvervangende uitkerin-
gen en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Niet opgeno-
men is het gewaarborgd loon, betaald door werkgevers gedurende de eerste twee 
weken van ziekte bij arbeiders en gedurende de eerste 30 dagen voor bedienden;

 § Nederland: ZW-uitkeringen (ziektewet); verplichte ziektebetaling Wulbz (wet 
uitbreiding loondoorbetalingsverplichting); WAO-uitkeringen voor loontrek-
kenden (wet op arbeidsongeschiktheid) en WAZ-uitkeringen voor zelfstandigen 
(wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen); vanaf 2004 voor allen WIA (wet in-
komen en arbeid); Wajong-uitkeringen voor gehandicapte jongeren (wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten);

 § Denemarken: ziekte-uitkeringen (sygedagpenge ved sygdom); arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen (fortidspension);

GRAFIEK 1: EVOLUTIE VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCASELOAD

Bron: eigen bewerking op basis van Clasen en Clegg (2011).

(1) De voltijds equivalenten van de primaire arbeidsongeschiktheid zijn berekend door het aantal ziektedagen te 
delen door 312 om aldus één voltijds uitkeringsjaar te verkrijgen (Clasen en Clegg, 2011). 
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 § Zweden: ziekte-uitkeringen (sjukpenning); uitkeringen permanente arbeidson-
geschiktheid (förtidspension); uitkeringen tijdelijke arbeidsongeschiktheid (sjuk-
bidrag)2.

Grafiek 1 toont de evolutie van het aantal arbeidsongeschikten voor de periode 
1980-2008. We zien opmerkelijke verschillen tussen de vier betrokken landen. Ne-
derland en Zweden tonen enige fluctuaties met betrekking tot hun evolutie, terwijl 
België en Denemarken een veel kleinere maar gestage stijging tonen.

Grafiek 2 toont dezelfde cijfers maar uitgedrukt als percentage van de populatie 15-
65 jaar. We zien nu een duidelijke verschuiving in rangorde. Tot eind jaren negentig, 
bleven Nederland en Zweden dicht bij elkaar rond een niveau van ongeveer 11%. 
Dezelfde fluctuaties die we in figuur 1 konden waarnemen voor deze landen, keren 
terug in figuur 2. 

(2) Vanaf 1992 moet de werkgever de eerste 2 tot 4 weken van ziekte-uitkeringen betalen. De NEI-OECD 
simuleert deze caseload met een formule die de lengte van de periode die de werkgever moet betalen, en de 
ratio ziektedagen per ontvanger van de uitkering in 1980 mee in rekening neemt. Johan De Deken heeft deze 
procedure uitgebreid voor de periode na 2000.

GRAFIEK 2: EVOLUTIE VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCASELOAD (IN % VAN DE POPULA-
TIE 15-65 JAAR)

Bron: eigen bewerking op basis van Clasen en Clegg (2011).
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Ditmaal valt echter op dat ook Denemarken een turbulentere evolutie heeft gekend. 
Vanaf 1997 neemt Zweden gestaag de leiding. Over het algemeen vertoont Neder-
land over de beschouwde periode een iets hoger niveau dan Denemarken. In recente 
jaren zien we echter dat de kloof tussen beide landen versmalt. België heeft het 
minste aantal arbeidsongeschikten en toont een nogal stabiel verloop over de gehele 
periode. Vanaf 2000 valt er een lichte stijging waar te nemen.
De cijfers van de beroepsbevolking, weergegeven in grafiek 3, zijn afkomstig van 
de OESO-statistieken (OECD.stat, 2013). De beroepsbevolking wordt volgens 
de ILO-normen gedefinieerd3. Door gebrek aan data voor België en Denemarken 
worden de evoluties van de beroepsbevolking slechts weergegeven voor de periode 
1983-2008. Grafiek 3 toont een sterke groei van de beroepsbevolking voor Neder-
land. De groei in België is kleiner maar kent een positief verloop. Denemarken en 
Zweden kennen een stabieler verloop over de gehele periode.

GRAFIEK 3: EVOLUTIE VAN DE BEROEPSBEVOLKING (15-64 JAAR)

Bron: OECD.stat (2013).

(3) Beroepsbevolking: de personen die actief zijn op de arbeidsmarkt, hetzij als werkzoekende, hetzij als wer-
kende volgens de ILO-bepaling. De ILO-werkenden zijn personen die in de referentieweek minstens één uur 
betaalde arbeid hebben verricht. De ILO-werklozen zijn de niet-werkenden die afgelopen vier weken actief 
naar werk gezocht hebben en onmiddellijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (=binnen de twee weken een 
nieuwe job kunnen beginnen), samen met de niet-werkenden die een job hebben gevonden die binnen de drie 
maanden begint (ILO resolution, 2013).
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3. CORRECTIE: COUNTERFACTUAL VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCASELOAD 

Het vorige deel van het artikel toonde een grote cross-nationale variatie van het 
aantal arbeidsongeschikten. Hoewel we in zowel België, Nederland, Denemarken  
als Zweden een zeer uitgesproken stijging konden waarnemen, viel tegelijkertijd op 
dat de begin- en groeiniveaus aanzienlijk verschilden. Om na te gaan welke facto-
ren deze cross-nationale verschillen drijven, zullen we in dit derde deel de caseload 
corrigeren voor de beroepsbevolking en componenten daarvan om na te gaan of we 
de nationale groei en bijgevolg de cross-nationale variatie in caseload (gedeeltelijk) 
kunnen verklaren.

3.1. METHODE
Om de impact van de beroepsbevolking te bepalen, wordt in eerste instantie een 
nieuwe, counterfactual caseload berekend waarin de evolutie van de beroepsbevol-
king weggefilterd is. Door het aantal arbeidsongeschikten in jaar x te delen door het 
niveau van de beroepsbevolking in jaar x, en dit te vermenigvuldigen met het niveau 
van de beroepsbevolking in een beginjaar, wordt de evolutie van de beroepsbevol-
king stabiel gehouden over de gehele periode. Gebruikmakend van data voor 1983 
en 2008, levert dit een counterfactual caseload van het aantal arbeidsongeschikten 
in 2008, op de structuur van de beroepsbevolking in 1983.

Wanneer we in tweede instantie, de absolute en de counterfactual caseload met elkaar 
vergelijken, krijgen we een indicatie van de proportie arbeidsongeschiktheidsgroei 
die verklaard wordt door de evolutie in de beroepsbevolking. In andere woorden: 
door de evolutie van de beroepsbevolking te elimineren, krijgen we gecorrigeerde en 
vergelijkbare arbeidsongeschiktheidscijfers.

Om de impact van de totale beroepsbevolking te berekenen, is de counterfactual 
gedefinieerd op basis van de volgende formule:

Verder krijgen we, door de totale beroepsbevolking te decomposeren in de respec-
tievelijke sociaaldemografische componenten, een gedetailleerder beeld van het 
gewicht van elke afzonderlijke component. Door te differentiëren op basis van ge-
slacht, leeftijd en arbeidsmarktstatus, wordt de beroepsbevolking opgedeeld in acht 
exclusieve categorieën.

In eerste instantie wordt de beroepsbevolking opgedeeld naar geslacht. Zowel de 
mannelijke als de vrouwelijke beroepsbevolking hebben een positief verloop gekend 
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in de periode 1983-2008. De groei van de vrouwelijke BB was echter veel hoger dan 
de groei in mannelijke BB. Niet enkel treden meer vrouwen toe tot de beroepsbevol-
king, ze blijven ook tot op latere leeftijd actief dan vroeger (RIZIV, 2011). Er wordt 
verwacht dat de vrouwelijke BB, door deze sterke stijging, een significante verklaring 
biedt voor de groei van de arbeidsongeschiktheidscaseload.

Vervolgens worden de componenten van geslacht verder opgedeeld naar de leef-
tijd van de beroepsbevolking. De OESO toont dat de arbeidsongeschiktheidscase-
load positief wordt beïnvloed door de vergrijzing van de beroepsbevolking (OESO, 
2010). Om deze reden wordt verwacht dat de groei in het aantal arbeidsongeschik-
ten eveneens verklaard kan worden door de evolutie in het aantal ouderen. We ma-
ken twee leeftijdsgroepen aan: 15-49 jaar en 50-64 jaar.

Tot slot wordt, om een gedetailleerder beeld te krijgen van de exacte bijdrage van 
elke groep, een onderscheid gemaakt tussen de tewerkgestelden en de werklozen.

De beroepsbevolking wordt aldus gedecomposeerd in de volgende acht, exclusieve 
categorieën: 

1) Tewerkgestelde mannen, 15-49 5) Tewerkgestelde vrouwen, 15-49
2) Tewerkgestelde mannen, 50-64 6) Tewerkgestelde vrouwen, 50-64
3) Werkloze mannen, 15-49 7) Werkloze vrouwen, 15-49
4) Werkloze mannen, 50-64 8) Werkloze vrouwen, 50-64

Om de individuele impact van deze acht categorieën op de groei van het aantal  
arbeidsongeschikten te onderzoeken, gebruiken we een alternatieve versie van for-
mule 1. Er worden acht counterfactuals berekend die elk de data van een van de 
componenten afzonderlijk opnemen:

Om de counterfactuals correct te interpreteren, moet er rekening worden gehouden 
met het relatieve aandeel van elke component in de totale beroepsbevolking. Op het 
resultaat van bovenstaande formule moet een extra stap worden geïmplementeerd: 
weging van het effect van elke component door zijn relatieve aandeel in de beroeps-
bevolking in 2008.
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3.2. COUNTERFACTUAL CASELOAD
Tabel 1 toont, op basis van caseloaddata van De Deken in Clasen en Clegg (2011), 
en beroepsbevolkingsstatistieken van de OESO (OECD.stat, 2013), de groei in het 
absolute aantal arbeidsongeschikten (rij a) en de beroepsbevolking (rij b). Voor de 
basisgegevens van de subcategorieën van de beroepsbevolking verwijzen we naar 
bijlage 1. Verder toont de tabel de counterfactual caseload gecontroleerd voor de 
beroepsbevolking (rij c).

Rij d toont de proportie van de AO-groei die verklaard wordt door de evolutie van 
de beroepsbevolking. De bijdrage van de verschillende componenten in deze ver-
klaarde proportie wordt weergegeven in rijen e – l.

TABEL 1: COUNTERFACTUALS VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCASELOAD

TABEL 1A: BELGIE

1983 2008 groei 
’83-’08

(a) Arbeidsongeschiktheid (feitelijke caseload) 347.047 492.031 41,78

(b) Beroepsbevolking (15-64) 3841.055 4.746.647 23,58

(c) Counterfactual arbeidsongeschiktheid 
(counterfactual op de structuur van de beroeps-
bevolking in ’83)

347.047 398.159 14,73

(d) Proportie van de caseloadgroei verklaard door de evolutie van de beroepsbe-
volking: (a) - (c)
Relatieve bijdrage van de verschillende componenten van de beroepsbevolking 
in (d):

27,05

(e) Mannen Tewerkgesteld 15-49 3,29

(f ) 50-64 3,03

(g) Werkloos 15-49 -0,66

(h) 50-64 -0,16

(i) Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 16,66

(j) 50-64 7,58

(k) Werkloos 15-49 -2,93

(l) 50-64 0,24
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TABEL 1B: NEDERLAND

1983 2008 groei 
’83-’08

(a) Arbeidsongeschiktheid (feitelijke caseload) 950.000 1.058.000 11,37

(b) Beroepsbevolking (15-64) 5.709.000 8.607.000 50,77

(c) Counterfactual arbeidsongeschiktheid 
(counterfactual op de structuur van de beroeps-
bevolking in ’83)

950.000 701.719 -26,13

(d) Proportie van de caseloadgroei verklaard door de evolutie van de beroepsbe-
volking: (a) - (c)
Relatieve bijdrage van de verschillende componenten van de beroepsbevolking 
in (d):

37,50

(e) Mannen Tewerkgesteld 15-49 9,67

(f ) 50-64 7,62

(g) Werkloos 15-49 -4,88

(h) 50-64 -0,56

(i) Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 19,09

(j) 50-64 8,08

(k) Werkloos 15-49 -1,67

(l) 50-64 0,13

TABEL 1C: DENEMARKEN

1983 2008 groei 
’83-’08

(a) Arbeidsongeschiktheid (feitelijke caseload) 290.851 375.000 28,93

(b) Beroepsbevolking (15-64) 2.611.000 2.908.000 11,38

(c) Counterfactual arbeidsongeschiktheid 
(counterfactual op de structuur van de beroeps-
bevolking in ’83)

290.851 336.675 15,76

(d) Proportie van de caseloadgroei verklaard door de evolutie van de beroepsbe-
volking: (a) - (c)
Relatieve bijdrage van de verschillende componenten van de beroepsbevolking 
in (d):

13,18
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1983 2008 groei 
’83-’08

(e) Mannen Tewerkgesteld 15-49 3,34

(f ) 50-64 5,72

(g) Werkloos 15-49 -3,27

(h) 50-64 -0,42

(i) Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 4,71

(j) 50-64 6,41

(k) Werkloos 15-49 -3,11

(l) 50-64 -0,21

TABEL 1D: ZWEDEN

1983 2008 groei 
’83-’08

(a) Arbeidsongeschiktheid (feitelijke caseload) 510.678 659.030 29,05

(b) Beroepsbevolking (15-64) 4.330.000 4.784.000 10,48

(c) Counterfactual arbeidsongeschiktheid 
(counterfactual op de structuur van de beroeps-
bevolking in ’83)

510.678 596.505 16,81

(d) Proportie van de caseloadgroei verklaard door de evolutie van de beroepsbe-
volking: (a) - (c)
Relatieve bijdrage van de verschillende componenten van de beroepsbevolking 
in (d):

12,24

(e) Mannen Tewerkgesteld 15-49 -0,37

(f ) 50-64 4,33

(g) Werkloos 15-49 1,36

(h) 50-64 0,27

(i) Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 0,06

(j) 50-64 4,90

(k) Werkloos 15-49 1,45

(l) 50-64 0,23

Bron: Clasen en Clegg, 2011; OECD.stat (2013).
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Om een beter zicht te krijgen op de cijfers in tabel 1, toont grafiek 4 de evolutie van 
de feitelijke en de counterfactual arbeidsongeschiktheidscaseload (weergegeven op 
de linkeras). Om de analyse aan te vullen, wordt de evolutie van de beroepsbevol-
king en de vrouwelijke beroepsbevolking weergegeven op de rechteras.

GRAFIEK 4: EVOLUTIE VAN DE FEITELIJKE EN COUNTERFACTUAL CASELOAD (AO) EN DE  
BEROEPSBEVOLKING (BB), 1983-2008

Bron: eigen bewerking op basis van Clasen en Clegg (2011), OECD.stat (2013).

In België zien we dat de kloof tussen de feitelijke en de couterfactual caseload initieel 
redelijk gering blijft en dat dit hand in hand gaat met een stabiel verloop van de be-
roepsbevolking. Vanaf 1991 begint de beroepsbevolking stelselmatig te groeien. Te-
gelijkertijd wordt de kloof tussen de feitelijke en de counterfactual caseload groter. 
De figuur toont ook dat de groei in de BB bijna volledig kan toegeschreven worden 
aan de groei in de vrouwelijke BB, wat een eerste indicatie levert dat de arbeidsonge-
schiktheidsgroei vooral gedreven is door de feminisering van de BB.
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Nederland toont een gelijksoortig beeld: tot 1986 kent de beroepsbevolking een 
stabiel verloop waarna een stelselmatige groei wordt ingezet. Dit vertaalt zich in 
groeiende verschillen tussen de feitelijke en de counterfactual caseload. Net zoals in 
België vertoont de vrouwelijke beroepsbevolking dezelfde beweging als de algemene 
beroepsbevolking: stijgingen in de beroepsbevolking worden vooral gedragen door 
het vrouwelijke aandeel hierin.
Zweden en Denemarken kennen een kleinere, stabielere groei van de beroepsbe-
volking in de periode 1983-2008. In Zweden treden er tot begin 2000 geen sterke 
fluctuaties op met betrekking tot de beroepsbevolking. Daarna volgt er een lichte 
stijging. Deze stijging vergroot de kloof tussen de feitelijke en de counterfactual 
caseload maar het verschil tussen beide blijft opmerkelijk kleiner dan in België of 
Nederland. Ook in Denemarken nemen we een eerder stabiele kloof waar tussen 
de feitelijke en de counterfactual caseload. Noch de algemene, noch de vrouwelijke 
beroepsbevolking vertoont sterke stijgingen of dalingen. Tot 1992 groeit de beroeps-
bevolking lichtjes en dit vertaalt zich dan ook door een grotere kloof tot dit punt. 
Vanaf 1993 nemen we echter bijna geen veranderingen waar, noch in kloof noch in 
beroepsbevolking.

4. DISCUSSIE 

In deze sectie zullen we de gecorrigeerde caseloaddata aangaande arbeidsongeschikt-
heid bespreken en gaan we na of we de onderzoeksvraag – ‘Hoeveel van de groei en 
cross-nationale variatie in het aantal arbeidsongeschikten kan verklaard worden door 
de evolutie van de beroepsbevolking en haar componenten?’ – kunnen beantwoorden. 
We zullen de resultaten van onze vorige sectie gebruiken om een antwoord te formu-
leren. Tabel 2 geeft behalve de (gecorrigeerde) evolutie van het aantal arbeidsonge-
schikten ook het aandeel van deze evolutie weer dat verklaard wordt door de evolutie 
van de beroepsbevolking in de betrokken landen.

TABEL 2: PROPORTIE GROEI VERKLAARD DOOR DE EVOLUTIE VAN DE BEROEPSBEVOLKING

Feitelijke 
caseloadgroei 

(a)

Counterfactual 
caseloadgroei

 (b)

Aandeel ver-
klaard door de 
evolutie van de 

BB (a) - (b)

Groei BB

België 41,78 14,73 27,05 23,58

Nederland 11,37 -26,13 37,50 50,77

Denemarken 28,93 15,76 13,18 11,38

Zweden 29,05 16,81 12,24 10,48

Bron: eigen bewerking op basis van Clasen en Clegg (2011), OECD.stat (2013).
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Bovenstaande tabel geeft aan dat in landen waar de beroepsbevolking een sterke 
groei heeft gekend, d.i. Nederland (50,77%) en België (23,58%), een aanzienlijk 
deel van de arbeidsongeschiktheidsgroei kan worden toegeschreven aan deze evo-
lutie. Het is opmerkelijk dat ook in landen met een kleinere groei van de beroeps-
bevolking, zoals Zweden (10,48%) en Denemarken (11,38%), deze evolutie een 
belangrijke verklarende factor blijkt te zijn.

Opmerkelijk is de counterfactualgroei van het aantal arbeidsongeschikten, d.i. het 
residuele deel van de arbeidsongeschiktheidsgroei dat niet verklaard wordt door de 
evolutie van de beroepsbevolking. Met Nederland als enige uitzondering zien we 
dat de cijfers van België, Zweden en Denemarken elkaar dicht benaderen (tabel 2: 
kolom 3).

Tabel 3 geeft ter aanvulling de cross-nationale variantie weer van de feitelijke en de 
counterfactual caseloadgroei. Door deze varianties te vergelijken, trachten we na 
te gaan of de verschillende evoluties van de beroepsbevolking een verklaring kun-
nen bieden voor de cross-nationale verschillen in feitelijke groei van het aantal ar-
beidsongeschikten. Door de afwijkende counterfactual caseloadgroei van Nederland 
(tabel 2: kolom 3) worden de cijfers zowel met als zonder inclusie van Nederland 
weergegeven.

TABEL 3: CROSS-NATIONALE VARIANTIE, FEITELIJKE EN COUNTERFACTUAL CASELOAD

Variante feitelijke 
caseloadgroei

Variante counterfactual 
caseloadgroei

Inclusief Nederland 156,07 436,83

Exclusief Nederland 54,53 1,08

Bron: eigen bewerking op basis van Clasen en Clegg (2011), OECD.stat (2013).

Bovenstaande tabel bevestigt de dalende variantie tussen België, Zweden en Dene-
marken. Indien we Nederland buiten beschouwing laten en de arbeidsongeschikt-
heidscaseload corrigeren voor de evoluties van de beroepsbevolking krijgen we een 
opmerkelijk lagere variantie (1,08) dan de variantie van de feitelijke caseloadgroei 
van de drie resterende landen (54,53). Tabel 3 bevestigt verder ook de afwijkende 
waarde van Nederland: de variantie van de counterfactual caseloadgroei stijgt aan-
zienlijk bij inclusie van Nederland, zowel vergeleken met de variantie van de feite-
lijke caseloadgroei (inclusief Nederland) als met de variantie van de counterfactual 
caseloadgroei (exclusief Nederland).
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Zonder verder in detail te treden met betrekking tot het nationale beleid, willen we 
toch meegeven dat Nederland een eerder turbulent beleidsparcours heeft afgelegd, 
met een sterke focus op het reduceren van de arbeidsongeschiktheidscaseload. Dit 
kan verklaren waarom Nederland het enige land is waar de counterfactualgroei (ta-
bel 2: kolom 3) negatief is. Een mogelijke interpretatie is dat de positieve beleids- 
effecten (die de negatieve counterfactualgroei opleveren) overschreden zijn door de 
evolutie van de beroepsbevolking, resulterend in een positieve werkelijke groei.

Tabel 4 splitst het aandeel verklaard door de evolutie van de beroepsbevolking  
(tabel 2: kolom 4) verder uit. Door het verklaarde aandeel op te delen in de soci-
aaldemografische componenten van de beroepsbevolking, krijgen we duidelijkheid 
omtrent het gewicht van elk van deze individuele drijfveren.

TABEL 4: PROPORTIE GROEI VERKLAARD DOOR DE COMPONENTEN VAN DE BEROEPSBEVOLKING

A
an

de
el

 v
er

kl
aa

rd
 d

oo
r d

e 
ev

ol
ut

ie
 v

an
 d

e 
B

B
:

Proportie groei verklaard door de afzonderlijke componenten van de 
beroepsbevolking:

Mannelijke 
tewerkgestelden

Mannelijke
werklozen

Vrouwelijke
tewerkgestelden

Vrouwelijke
werklozen

15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64

België 27,05 3,29 3,03 -0,66 -0,16 16,66 7,58 -2,93 0,24

Nederland 37,50 9,67 7,62 -4,88 -0,56 19,09 8,08 -1,67 0,13

Denemarken 13,18 3,34 5,72 -3,27 -0,42 4,71 6,41 -3,11 -0,21

Zweden 12,24 -0,37 4,33 1,36 0,27 0,06 4,90 1,45 0,23

Bron: eigen bewerking op basis van Clasen en Clegg (2011), OECD.stat (2013).

Hoewel het gewicht verschilt over de vier landen, is vrouwelijke tewerkstelling veruit 
de belangrijkste drijfveer. De aanzienlijke stijging in vrouwelijke BB heeft de fractie 
vrouwelijke individuen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, doen stijgen. Deze 
stijging heeft op haar beurt geleid tot een hoger aandeel dat aanspraak heeft gemaakt 
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Zweden en Denemarken, waar man-
nelijke en vrouwelijke tewerkstelling in 1983 reeds weinig discrepantie vertoonde 
(zie bijlage 1: Exclusieve categorieën van de beroepsbevolking), is het effect van de 
evolutie van vrouwelijke tewerkstelling lager dan in België en Nederland, waar deze 
genderdifferentiatie meer uitgesproken was.
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5. CONCLUSIE

Hoewel eerdere studies de cross-nationale verschillen en de groei van het aantal ar-
beidsongeschikten hebben toegeschreven aan verschillen in gezondheidsstatus en 
demografie, werd er geen sterke verklaringskracht gevonden in deze twee drijfveren. 
Nationale instituties werden bijgevolg gezien als de belangrijkste verklaring voor 
de cross-nationale verschillen. Zonder een duidelijk begrip van wat deze instituties 
juist inhouden, vinden we deze verklaring tekortschieten. Door de verschillende 
beginniveaus en evoluties van de beroepsbevolking in elk van de betrokken landen, 
vroegen we ons af of dit indirect een impact heeft gehad op de groei van de arbeids-
ongeschiktheidscaseload.

De huidige studie beantwoordde daarom een tweevoudige onderzoeksvraag: ‘Hoe-
veel van de groei en cross-nationale variatie in het aantal arbeidsongeschikten kan 
verklaard worden door de evolutie van de beroepsbevolking en zijn componenten?’. 
(1) Enerzijds zijn we geïnteresseerd in het corrigeren van de nationale groei van 
de arbeidsongeschiktheidscaseload voor de evolutie van de beroepsbevolking. Meer 
specifiek gesteld: we vroegen ons af of de aanzienlijke stijging in vrouwelijke be-
roepsbevolking de belangrijkste drijfveer was achter de stijgende arbeidsongeschikt-
heidscaseload. Resultaten hebben aangetoond dat vrouwelijke tewerkstelling de 
grootste drijfveer is geweest in de vier landen. Het verklaarde aandeel van de arbeids-
ongeschiktheidsgroei door deze component verschilt echter tussen de vier landen. 
(2) Anderzijds waren we verbaasd door de grote cross-nationale variatie in het aantal 
arbeidsongeschikten. We vroegen ons af of deze verschillen stand zouden houden 
eenmaal gecorrigeerd voor het effect van de beroepsbevolking. Met Nederland als 
enige uitzondering, toont de residuele groei van het aantal arbeidsongeschikten op-
merkelijke gelijkenissen in België, Denemarken en Zweden, resulterend in een veel 
kleinere variatie tussen de landen.

Door te focussen op deze gedetailleerde component van instituties, werd aange-
toond dat gecontroleerd voor de beroepsbevolking: (1) er slechts een kleine residuele 
nationale groei overblijft in arbeidsongeschiktheidscaseload en (2) dat de variatie 
tussen de landen grotendeels verdwijnt.

Het belang van de huidige bevindingen zit vooral in de decompositie die gebruikt 
werd om de input van de verschillende componenten van de beroepsbevolking te 
onthullen. Door deze methode toe te passen zijn we in staat de specifieke bijdrage 
van elke sociaaldemografische component van de beroepsbevolking te duiden. Dit 
kader laat toe om te specificeren dat de groei van het aantal arbeidsongeschikten 
vooral gedreven werd door de evolutie in vrouwelijke tewerkstelling in de leeftijds-
categorie 15-49 jaar.
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Aangezien we onze analyses baseerden op vier landen waar een duidelijk tweeverdie-
nersgezinsmodel bestaat, zou verder onderzoek deze analyse moeten uitbreiden naar 
landen waar men een duidelijk mannelijk kostwinnersmodel met lage vrouwelijke 
tewerkstelling vindt. Gebaseerd op onze conclusie met betrekking tot de vier onder-
zochte landen in dit artikel – namelijk vrouwelijke tewerkstelling als belangrijkste 
drijfveer voor de arbeidsongeschiktheidsevolutie – verwachten we een veel lagere 
verklaringskracht van de beroepsbevolking in landen met een mannelijk kostwin-
nersmodel.
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7. BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: BASISGEGEVENS VAN DE BEROEPSBEVOLKING EN ZIJN SUBCOMPONENTEN

BELGIE

Categorieën van de beroepsbevolking
(overlappend) (in ’000) 1983 2008 groei 

’83-’08

Vrouwen (totaal) 1.417 2.138 50,90

50+ (totaal) 663 1.021 53,97

Tewerkgesteld (totaal) 3.391 4.414 30,17

Werkloos (totaal) 450 333 -26,06

Exclusieve categorieën van de beroepsbevolking 
 (in ’000) 1983 2008 groei 

’83-’08

Mannen Tewerkgesteld 15-49 1.751 1.861 6,30

  50-64 476 577 21,28

  Werkloos 15-49 167 145 -13,17

  50-64 30 25 -17,14

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 1.021 1.579 54,60

  50-64 142 396 178,37

 Werkloos 15-49 239 141 -41,05

   50-64 14 22 55,53

Counterfactual arbeidsongeschiktheidscaseload 1983 2008 groei
’83-’08

AO caseload: counterfactual op de evolutie van de  
exclusieve componenten van de BB:

Mannen          Tewerkgesteld 15-49 347.047 462.890 33,38

   50-64 347.047 405.694 16,90

 Werkloos 15-49 347.047 566.665 63,28

  50-64 347.047 593.801 71,10

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 347.047 318.252 -8,30

  50-64 347.047 176.751 -49,07

 Werkloos 15-49 347.047 834.643 140,50

  50-64 347.047 316.355 -8,84
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NEDERLAND

Categorieën van de beroepsbevolking (overlappend)
 (in ’000) 1983 2008 groei 

’83-’08

Vrouwen (totaal) 1.934 3.916 102,44

50+ (totaal) 875 2.056 134,92

Tewerkgesteld (totaal) 4.908 8.345 70,03

Werkloos (totaal) 801 262 -67

Exclusieve categorieën van de beroepsbevolking
 (in ’000) 1983 2008 groei 

’83’08

Mannen Tewerkgesteld 15-49 2.636 3.384 28,36

    50-64 588 1.177 100,20

  Werkloos 15-49 472 95 -79,86

    50-64 78 35 -55,24

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 1.489 2.965 99,08

    50-64 194 819 321,34

  Werkloos 15-49 236 107 -54,65

    50-64 15 25 69,84

Counterfactual arbeidsongeschiktheidscaseload 1983 2008 groei
’83-’08

AO-caseload: counterfactual op de evolutie van de 
exclusieve componenten van de BB:

Mannen Tewerkgesteld 15-49 950.000 824.246 -13,24

    50-64 950.000 528.461 -44,37

  Werkloos 15-49 950.000 5.253.917 453,04

    50-64 950.000 2.363.874 148,83

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 950.000 531.444 -44,06

    50-64 950.000 251.104 -73,57

  Werkloos 15-49 950.000 233.3038 145,58

    50-64 950.000 622.950 -34,43
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DENEMARKEN

Categorieën van de beroepsbevolking (overlappend) 
(in ’000) 1983 2008 groei

 ’83-’08

Vrouwen (totaal) 1.198 1.374 14,69

50+ (totaal) 500 760 51,81

Tewerkgesteld (totaal) 2.352 2.807 19,36

Werkloos (totaal) 259 101 -60,98

Exclusieve categorieën van de beroepsbevolking 
(in ’000) 1983 2008 groei 

’83-’08

Mannen Tewerkgesteld 15-49 1.006 1.082 7,49

    50-64 273 402 47,14

  Werkloos 15-49 114 40 -64,74

    50-64 19 9 -50,57

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 877 984 12,12

    50-64 195 339 74,31

  Werkloos 15-49 113 43 -62,07

    50-64 14 9 -34,83

Counterfactual arbeidsongeschiktheidscaseload 1983 2008 groei 
’83-’08

AO-caseload: counterfactual op de evolutie van de 
exclusieve componenten van de BB:

Mannen Tewerkgesteld 15-49 290.851 348.855 19,94

    50-64 290.851 254.867 -12,37

  Werkloos 15-49 290.851 1.063.614 265,69

    50-64 290.851 758.642 160,84

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 290.851 334.476 15,00

    50-64 290.851 215.134 -26,03

  Werkloos 15-49 290.851 988.791 239,96

    50-64 290.851 575.401 97,83
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ZWEDEN

Categorieën van de beroepsbevolking (overlappend)
 (in ’000) 1983 2008 groei 

’83-’08

Vrouwen (totaal) 2.032 2.278 12,12

50+ (totaal) 1.045 1.406 34,54

Tewerkgesteld (totaal) 4.159 4.490 7,96

Werkloos (totaal) 171 294 71,69

Exclusieve categorieën van de beroepsbevolking 
(in ’000) 1983 2008 groei

 ’83-’08

Mannen Tewerkgesteld 15-49 1.665 1.651 -0,82

    50-64 546 707 29,43

  Werkloos 15-49 70 120 72,52

    50-64 18 28 55,49

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 1.482 1.484 0,16

    50-64 466 648 38,97

  Werkloos 15-49 69 123 78,00

    50-64 15 23 57,93

Counterfactual arbeidsongeschiktheidscaseload 1983 2008 groei
 ’83-’08

AO-caseload: counterfactual op de evolutie van de 
exclusieve componenten van de BB:

Mannen Tewerkgesteld 15-49 510.678 664.457 30,11

    50-64 510.678 509.170 -0,30

  Werkloos 15-49 510.678 382.006 -25,20

    50-64 510.678 423.828 -17,01

     

Vrouwen Tewerkgesteld 15-49 510.678 657.964 28,84

    50-64 510.678 474.225 -7,14

  Werkloos 15-49 510.678 370.235 -27,50

    50-64 510.678 417.290 -18,29
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OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP 
EN ARMOEDE: EFFECTIVITEIT VAN 
DE TEGEMOETKOMINGEN VOOR 
PERSONEN MET EEN HANDICAP

DOOR BRAM VERMEULEN en KOEN HERMANS
LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven

In dit artikel bespreken we de resultaten van een wetenschappelijke studie naar de 
effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen voor per-
sonen met een handicap, in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid en de POD 
Wetenschapsbeleid1. In het kader van deze studie werd in 2011 een survey uitge-
voerd bij 1.118 uitkeringsgerechtigden. Het onderzoeksproject bevindt zich op het 
snijpunt van twee onderzoekstradities, namelijk armoedeonderzoek enerzijds en 
onderzoek naar de kost van handicap anderzijds. De centrale stelling die we onder-
bouwen is dat het armoederisico bij personen met een handicap wordt onderschat. 
We onderzoeken aan de hand van de Standard of Living-benadering in welke mate 
personen met een tegemoetkoming een gelijkaardige levensstandaard kunnen reali-
seren in vergelijking met personen zonder handicap.

Eerst verduidelijken we het stelsel van de inkomensvervangende en integratietege-
moetkoming (1). Daarna vermelden we de katalysator achter dit onderzoek, na-
melijk het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van personen 
met een handicap (2). In een derde punt komt de Standard of Living-benadering 
aan bod als een van de methoden in het wetenschappelijk onderzoek naar de kost 
van handicap. (3). Na het verduidelijken van de onderzoeksopzet van de HANDI-
LAB-studie (4) en het bespreken van de resultaten (5) eindigen we met een besluit 
(6).

(1) Dit artikel is het resultaat van een onderzoek in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid en de FOD 
Sociale Zekerheid (AG/01/154 – HANDILAB). Het onderzoeksproject HANDILAB heeft twee doel-
stellingen. Ten eerste het in kaart brengen van de sociaaleconomische positie van personen met een han-
dicap met behulp van administratieve gegevens (Moron en Debels, 2012). Ten tweede een analyse van 
de effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen (Vermeulen e.a., 2012).
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1. STELSEL VAN INKOMENSVERVANGENDE EN INTEGRATIETEGEMOETKOMINGEN

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan personen 
die wegens een lichamelijke of psychische handicap niet in staat zijn om een vol-
waardig inkomen uit arbeid te verwerven. Hun verdienvermogen is verminderd tot 
een derde of minder van wat een valide persoon door te werken kan verdienen. Bo-
vendien hebben deze personen onvoldoende rechten opgebouwd om in aanmerking 
te komen voor een sociale zekerheidsuitkering. Het is dus een vorm van behoeftege-
toetste sociale bijstand gericht op een specifieke doelgroep.

De integratietegemoetkoming (IT) wordt toegekend aan personen die vanwege een ver-
mindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben. Om een integratietege-
moetkoming te ontvangen wordt nagegaan welke invloed de handicap heeft op de uit-
voering van verschillende doordeweekse taken, zoals zich verplaatsen en zich verzorgen.

Beide tegemoetkomingen kunnen worden toegekend vanaf 21 jaar, maar de uitbe-
taling loopt verder na 65 jaar. Deze tegemoetkomingen kunnen gecombineerd wor-
den met andere inkomsten, bijvoorbeeld uit werk, van een andere tegemoetkoming 
of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het rapport van Moron en Debels (2012) 
geeft een overzicht van de vastgestelde cumulatiemogelijkheden binnen dit stelsel 
van de sociale bijstand.

1.1. TOEKENNING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een 
handicap, is verantwoordelijk voor de toekenning van de IVT- en IT-tegemoetko-
ming. Om te beslissen of een persoon recht heeft op een of beide tegemoetkomin-
gen en om de hoogte van de tegemoetkoming(en) vast te stellen, voert een arts 
van de DG Personen met een handicap een medisch onderzoek uit en worden de 
inkomsten van het huishouden onderzocht.
Om te bepalen of een persoon recht heeft op een inkomensvervangende tegemoet-
koming (IVT), wordt nagegaan wat de invloed van de handicap is op het vermogen 
om te werken en om daarmee een volwaardig inkomen te verwerven. Er wordt dus 
rekening gehouden met de gevolgen van de handicap en niet met de handicap op 
zich. De maximumbedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming zijn 
afhankelijk van de gezinssituatie. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt 
dus ook rekening gehouden met de inkomsten van andere leden van het huishou-
den. Deze bedragen worden verminderd met de inkomsten van de partner. De in-
komsten van familieleden waarmee de persoon met een handicap een woning deelt, 
worden niet in aanmerking genomen. Onderstaande tabel toont de maximumbe-
dragen2 van de IVT naargelang van de gezinssituatie.

(2) Bedragen in EUR op 1 december 2012.
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TABEL 1: MAXIMUMBEDRAG INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING

Gezinssituatie
Maximumbedrag IVT (in EUR)

per jaar per maand

Categorie C

PmH heeft een partner (huwelijk of 
samenwonen)

12.827,84 1.068,99
PmH zit in statuut van co-ouderschap
PmH of de partner heeft een kind van 
minder dan 25 jaar ten laste
PmH woont in voorziening voor PmH 
maar behoudt domicilie bij partner

Categorie B

PmH woont 3 maanden in een voorziening 
maar behoudt domicilie bij familieleden

9.620,88 801,74Alleenwonende PmH
PmH woont in een voorziening voor per-
sonen en is er gedomicilieerd

Categorie A PmH woont samen met familieleden 6.413,92 534,49

Om te bepalen of een persoon recht heeft op een integratietegemoetkoming (IT), 
wordt nagegaan in hoeverre de handicap de zelfredzaamheid beperkt. Dat betekent 
dat iemand moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van gewone taken. Daarbij 
beoordeelt een door de FOD Sociale Zekerheid erkende arts een aantal medisch-so-
ciale criteria: de mogelijkheid om zich te verplaatsen, voedsel te nuttigen of te berei-
den, zijn persoonlijke hygiëne te verzekeren en zich aan te kleden, zijn huishouden 
te doen, te leven zonder toezicht, sociale contacten te hebben.

Per categorie worden punten toegekend van 0 (geen moeilijkheden) tot 3 (zeer gro-
te moeilijkheden: onmogelijk zonder hulp van iemand anders). Het totale aantal 
punten bepaalt de categorie van zelfredzaamheid. Een persoon moet minimaal 7 
punten hebben om tot categorie 1 te behoren en om een integratietegemoetko-
ming te ontvangen. Personen die minder dan 7 punten hebben op de zelfredzaam-
heidsschaal komen dus niet in aanmerking. Op basis van het aantal punten op de 
zelfredzaamheidsschaal, wordt de persoon ingedeeld in een van de vijf categorieën 
van zelfredzaamheid. Onderstaande tabel bevat het maximumbedrag van de IT per 
categorie. In principe geldt dat hoe hoger de categorie, hoe hoger het bedrag van de 
integratietegemoetkoming. Het inkomen van de persoon met een handicap en de 
persoon/personen met wie hij/zij een huishouden vormt, telt echter ook mee bij het 
bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming3.

(3) Voor de wijze waarop de tegemoetkomingen berekend worden, verwijzen we naar de vernieuwde website 
van de Directie-generaal Personen met een handicap: http://www.handicap.fgov.be/nl/tegemoetkomingen/
voor-volwassenen.

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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TABEL 2:  MAXIMUMBEDRAG INTEGRATIETEGEMOETKOMING

Categorie 
zelfredzaamheid

Maximumbedrag IT (in EUR)

per jaar per maand

Categorie 1: 7 – 8 punten 1.148,76 95,73

Categorie 2: 9 – 11 punten 3.914,52 326,21

Categorie 3: 12 – 14 punten 6.254,92 521,24

Categorie 4: 15 – 16 punten 9.112,63 759,39

Categorie 5: 17 – 18 punten 10.337,70 861,48

1.2. EVOLUTIE AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT
In dit onderzoek ligt de focus op uitkeringsgerechtigden IVT/IT op beroepsactieve 
leeftijd (21 tot 65 jaar). De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden blijft dus 
buiten beschouwing. Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal per-
sonen tussen 21 en 65 jaar met een IVT/IT tussen 2002 en 2011. Dit aantal is 
gestegen van 94.044 in 2002 tot 133.501 in 2011, oftewel een stijging van 42%. 
Het aantal rechthebbenden op een IVT/IT van 65 jaar of ouder neemt ook toe, 
maar minder snel dan de uitkeringsgerechtigden op beroepsactieve leeftijd. In 2002 
waren er 21.871 uitkeringsgerechtigden IVT/IT en eind 2011 26.570. Deze stijging 
met 22% is minder uitgesproken dan de stijging van 42% in de groep tussen 21 en 
65 jaar.

FIGUUR 1: EVOLUTIE AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT ONDER 65 JAAR (2002-2011)

Bron: gebaseerd op jaaroverzicht FOD Sociale Zekerheid, 2011 (vanaf het jaar 2003 zijn de gegevens 
beschikbaar op 31/12).
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In constante prijzen, met 2011 als referentiewaarde, is het gemiddelde bedrag van 
de IVT/IT-tegemoetkoming geëvolueerd van 630 EUR per maand in 2002 tot 617 
EUR per maand in 2011. Dit wil zeggen dat wanneer de invloed van de inflatie 
wordt geëlimineerd, de gemiddelde maandelijkse tegemoetkoming voor de uitke-
ringsgerechtigden niet gestegen is. De tegemoetkomingen zijn de laatste 10 jaar wel 
aangepast aan de inflatie waardoor de koopkracht van de uitkeringsgerechtigden op 
hetzelfde niveau is gebleven. Figuur 2 geeft ook de evolutie van totale IVT/IT-uit-
gaven weer, eveneens in constante prijzen. In 2002 bedroeg de totale uitgave 893,3 
miljoen EUR, en dit is in 2011 opgelopen tot 1.179,2 miljoen EUR. De toename is 
dus toe te schrijven aan de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN DE IVT/IT-UITGAVEN IN CONSTANTE PRIJZEN, WAARDE 2011 (2002-2011)

Bron: gebaseerd op jaaroverzicht FOD Sociale Zekerheid, 2011.

2. VN-VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP ALS KATALYSATOR

België ratificeerde het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van 
personen met een handicap in 2009. Het Verdrag heeft tot doel om het genot van 
alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een handicap te 
bevorderen, beschermen en waarborgen. Dit VN-Verdrag is het richtinggevende 
kader op alle beleidsniveaus. Het verankert de paradigmashift, weg van het me-
dische model van handicap, door middel van een bredere definitie van handicap. 
De handicap ontstaat door de interactie tussen de persoon met een handicap en 
de hindernissen in de omgeving en de attitudes van mensen, waardoor de volledige 
en gelijkwaardige participatie van de persoon met een handicap belemmerd wordt.
“Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellec-
tuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen 
beletten om volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in 
de samenleving.” (Verenigde Naties, 2006, art. 1)

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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Ook in het onderzoek naar de leefsituatie van personen met een handicap is het 
VN-Verdrag een katalysator. Ten eerste expliciteert het VN-Verdrag een specifieke 
norm: personen met een handicap moeten op gelijkwaardige wijze kunnen deelne-
men aan de samenleving als personen zonder handicap. Bij het interpreteren van 
onderzoeksgegevens dringt de vraag zich op of de doelgroep van personen met een 
handicap vergeleken moet worden met de gemiddelde Belg of de gezonde Belg. Zo 
pleit het VN-Verdrag voor een effectieve sociale bescherming voor personen met 
een handicap door het garanderen van een behoorlijke levensstandaard (art. 28). 
Behoorlijk, in vergelijking met wie?

Ten tweede moeten surveys worden uitgebreid om de link tussen langdurige beper-
kingen en een volwaardige maatschappelijke participatie in al haar aspecten cijfer-
matig in beeld te brengen. Een inventaris van bestaande Europese surveys legt bloot 
dat bijvoorbeeld de domeinen mobiliteit (art. 20) en toegang tot informatie (art. 21) 
vaak buiten beeld blijven (van Oorschot e.a., 2009, pp. 18-21).

Ten slotte vergroot het VN-Verdrag de druk op de staten om de leefsituatie en de 
resultaten van het inclusieve beleid te monitoren. Door het VN-Verdrag te ratifice-
ren verbindt België zich ertoe om de uitvoering ervan op te volgen en hierover te 
rapporteren. Dit heeft onder andere betrekking op de arbeidsmarktsituatie, inko-
menssituatie, leefsituatie en sociale participatie.
“De Staten die Partij zijn, verplichten zich relevante informatie te verzamelen, met 
inbegrip van statistische en onderzoeksgegevens, teneinde hen in staat te stellen beleid 
te formuleren en te implementeren ter uitvoering van dit Verdrag.” (Verenigde Naties, 
2006, art. 31).

De opdracht vanuit de FOD Sociale Zekerheid en POD Wetenschapsbeleid om de 
leefsituatie van de uitkeringsgerechtigden IVT/IT te onderzoeken, kan vanuit dit 
artikel begrepen worden. Er is weinig geweten over de leefsituatie van deze specifieke 
en groeiende doelgroep.
“A fundamental finding is that current statistical and research data to enable the for-
mulation and implementation of disability policies is very thin on the ground, at EU 
level and in many of the countries surveyed. This is in contravention of Article 31 of the 
Convention. (European Consortium on Human Rights and Disability, 2012, p. 4)

Op basis van bestaande, grootschalige representatieve surveys is het vaak niet moge-
lijk om op basis van specifieke beleidsdefinities, zoals de IVT/IT tegemoetkoming, 
betrouwbare uitspraken te doen. Ten eerste worden specifieke beleidsdefinities niet 
altijd als antwoordcategorie opgenomen. Uit een verkenning van de Gezondheids- 
enquête en de Huishoudbudgetenquête blijkt dat het inkomen uit verschillende 
soorten uitkeringen zeer globaal wordt bevraagd, waardoor het onmogelijk is om 
personen met een IVT/IT te identificeren in de steekproef. Ten tweede zijn er vaak 
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te weinig respondenten met een specifieke tegemoetkoming om er betrouwbare uit-
spraken over te doen. Zo zijn er bijvoorbeeld slechts 54 respondenten met een IVT/
IT in het EU-SILC-onderzoek van 2008 (Vermeulen e.a., 2012, p. 21). Ten derde 
weten respondenten niet altijd dat ze een bepaalde tegemoetkoming of uitkering 
ontvangen. In deze HANDILAB-survey geeft 3 op 10 respondenten aan, geen IVT- 
of IT-tegemoetkoming te ontvangen, hoewel de steekproeftrekking gebaseerd is op 
de betalingsgegevens van de FOD Sociale Zekerheid.

3. HET METEN VAN DE KOST VAN DE HANDICAP

Zowel Tibble (2005) als Stapleton (2008) voerden een review uit over bestaand 
onderzoek naar wat ze de ‘kostprijs van een handicap’ noemen. In de literatuur 
zijn vier methodologische benaderingen te vinden om de kost van een handicap te  
meten, namelijk de subjectieve, comparatieve, budgetstandaard- en Standard of  
Living-benadering. In deze vier benaderingen is het onderscheid tussen kosten en 
uitgaven niet altijd even duidelijk.

3.1. VAN INCOME…
Vanuit de subjectieve benadering vraagt men aan personen met een handicap wat 
de extra uitgaven zijn. Het totaal hiervan vormt een schatting van de gerealiseerde 
bijkomende uitgaven door de handicap. De subjectieve benadering heeft als nadeel 
dat het opgeven van die bijkomende uitgaven een moeilijke opgave is, zeker voor 
kwetsbare doelgroepen (bv. Pacolet e.a., 2008). Verder zijn de gemaakte uitgaven 
afhankelijk van het inkomen. Meer uitgaven aan handicapgerelateerde goederen en 
diensten betekent automatisch minder uitgaven aan gewone goederen en diensten. 
Als gevolg van dit compensatiemechanisme leidt de schatting van de gerealiseerde 
uitgaven vaak tot een onderschatting van de totale kost van een handicap. Tegelij-
kertijd is het mogelijk dat personen met een handicap minder uitgaven hebben, 
omdat ze recht hebben op een extra tussenkomst van de overheid (bv. het OMNIO- 
statuut). Door enkel bijkomende uitgaven te bevragen blijft dit buiten beeld.

De comparatieve benadering vergelijkt het uitgavenpatroon van vergelijkbare per-
sonen met en zonder handicap. Aan respondenten wordt bijvoorbeeld gevraagd om 
een maand lang een huishoudboekje bij te houden waarin alle uitgaven gedetailleerd 
worden opgeschreven. Het verschil in uitgaven tussen personen met en zonder han-
dicap geeft de kost van de handicap. Deze benadering kan alleen gebruikt worden 
om de gerealiseerde kosten te meten, niet de potentiële kosten.

In de budgetstandaard-benadering wordt gepeild naar de behoeften van personen 
met een handicap. Er worden focusgroepen georganiseerd die een uitgebreide lijst 
van artikelen samenstellen die nodig zijn voor een acceptabele levensstandaard. Op 
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basis daarvan wordt het benodigde inkomen berekend. Een nadeel van deze bena-
dering is dat levensstandaard vaak niet duidelijk wordt gedefinieerd. Ook kost het 
vaststellen van de lijst artikelen veel tijd.

3.2. … NAAR OUTCOME MET DE STANDARD OF LIVING-BENADERING
Net zoals bij de comparatieve benadering vindt bij een Standard of Living-benade-
ring een vergelijking plaats tussen personen met en zonder handicap. Het verschil 
tussen beide benaderingen is dat bij de comparatieve benadering de uitgavenpa-
tronen van de twee groepen worden vergeleken, terwijl bij de Standard of Living- 
benadering wordt gefocust op de levensstandaard. Deze benadering onderzoekt of 
personen met een handicap een lagere levensstandaard hebben dan personen zonder 
handicap met hetzelfde inkomen. Indien een lagere levensstandaard wordt vastge-
steld, wordt dit de kost van de handicap genoemd.

Onderstaande figuur toont een mogelijke relatie tussen inkomen, levensstandaard 
en de aanwezigheid van personen met een beperking. In deze voorstelling is het zo 
dat op elk niveau van het huishoudelijke inkomen, een persoon met een handicap 
een lagere levensstandaard heeft dan een persoon zonder handicap. De lijn AB meet 
de achteruitgang in huishoudelijk inkomen als gevolg van de kost van de handicap. 
Voor het verkrijgen van dezelfde levensstandaard heeft een persoon zonder handicap 
inkomen A nodig, terwijl een persoon met een handicap inkomen B nodig heeft. B 
min A geeft dus een schatting van de kost van de handicap.

FIGUUR 3: VISUELE VOORSTELLING STANDARD OF LIVING-BENADERING

Bron: Zaidi en Burchardt (2005).
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Zaidi en Burchardt (2005) formuleren de Standard of Living-benadering als:
  S = αY + βD + γX + k 

Hierbij is S een indicator van levensstandaard. Y is het beschikbare huishoudinko-
men. D is de variabele die informatie geeft over de aanwezigheid van personen met 
een beperking. X is een vector van andere kenmerken van het huishouden, zoals 
samenstelling huishouden, woonsituatie of opleidingsniveau. Door andere kenmer-
ken van het huishouden onder controle te houden, kan het verschil in levensstan-
daard teruggebracht worden tot de aanwezigheid van personen met een beperking. 
Er wordt een constant intercept toegevoegd, namelijk k, dat een minimum van 
levensstandaard weergeeft. Visueel geeft de figuur weer dat de afstand tussen A en 
B de extra kost is voor personen met een handicap om een gelijkwaardige levens-
standaard te behalen als personen zonder handicap. Deze afstand is ook gelijk aan:
 E = dY/dD = -β/α

De Standard of Living-methode werkt top-down en geeft enkel een schatting van 
de kost van handicap op niveau van het huishouden, zonder te specificeren waaraan 
dit verschil kan toegeschreven worden. De kost van handicap wordt in de Standard 
of Living-methode dus onrechtstreeks berekend. Het is geen rechtstreekse bevraging 
naar de kost van handicap bij de respondenten zelf zoals in de subjectieve benade-
ring.

Er bestaat geen gouden standaard voor de selectie en aanmaak van indicatoren die 
de levensstandaard meten. Er worden in de literatuur dan ook veel verschillende 
werkwijzen gebruikt om levensstandaard te operationaliseren. Zo gebruiken sommi-
ge onderzoekers samengestelde indicatoren en andere enkelvoudige items. Soms ge-
bruikt men gewichten binnen een samengestelde indicator om bepaalde vraagitems 
zwaarder te laten doorwegen. Soms zijn de indicatoren conceptueel afgebakend, 
maar verschillende domeinen worden ook samengevoegd tot één overkoepelende 
indicator (Morciano e.a., 2012; Berthoud en Bryan, 2011). Zaidi en Burchardt 
(2005) beschrijven aan welke eisen een goede indicator voor de levensstandaard 
moet voldoen. De indicator dient zo onafhankelijk mogelijk te zijn van het inkomen 
en van de gezondheidssituatie van de persoon met een handicap. De indicator moet 
beschikbaar zijn in dezelfde meeteenheid (bijv. huishouden) als het inkomen. Elas-
ticiteit in de relatie tussen de indicator en het inkomen is belangrijk. Dit wil zeggen 
dat de indicator gevoelig dient te zijn voor veranderingen in beschikbare middelen. 
Zo gebruikten Berthoud e.a. (1993) een gecombineerde indicator over het bezit 
van zeven consumptiegoederen en vijf vragen over het budget. Zaidi en Burchardt 
(2005, 2009) gebruikten een indicator waarbij respondenten de financiële situatie 
van hun huishouden beoordeelden, en ook een samengestelde indicator van het 
bezit van consumptiegoederen.
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3.2. … NAAR OUTCOME MET DE STANDARD OF LIVING-BENADERING
Net zoals bij de comparatieve benadering vindt bij een Standard of Living-benade-
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steld, wordt dit de kost van de handicap genoemd.

Onderstaande figuur toont een mogelijke relatie tussen inkomen, levensstandaard 
en de aanwezigheid van personen met een beperking. In deze voorstelling is het zo 
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Hoewel de Standard of Living-benadering steeds dezelfde is, is het niet eenvou-
dig om de resultaten van verschillende studies te vergelijken. Onderstaande tabel 
illustreert aan de hand van enkele recente studies waarom het moeilijk is om de 
schattingen van de kost van een beperking met elkaar te vergelijken. Ten eerste is 
het gevaarlijk om resultaten te veralgemenen aangezien de populatie waarover men 
uitspraken doet, vaak heel verschillend is afgebakend en het inkomens- en zorgbe-
leid sterk verschillend is tussen landen. Ten tweede worden uiteenlopende definities 
van handicap gehanteerd. Ten derde is de indicator van levensstandaard vaak op 
verschillende manieren samengesteld.

TABEL 3: SCHATTINGEN VAN KOST VAN DE BEPERKING IN RECENTE STUDIES OP BASIS VAN 
STANDARD OF LIVING-BENADERING

Studie Land 
Data-
bestand 

Populatie 
Definitie 
beperking 

Indicator 
Levens- 
standaard

Schatting kost als 
% van beschikbaar 
inkomen

Morciano 
e.a., 2012 

Groot-
Brittannië 

FRS 
2007/2008 

65+ 
Boven medi-
aan disability 
score 

Index obv 
10 deprivatie 
items 

62% voor personen 
boven mediaan 

Cullinan e.a., 
2011 

Ierland 
LIS
1995-2002 

Alle huis-
houdens 

Ziekte, 
beperking, 
een fysiek 
of psychisch 
probleem 

Index obv 
consumptie- 
goederen en 
op vakantie 
kunnen gaan 

33% voor ernstig 
beperkten

30% voor matig 
beperkten

Zaidi en 
Burchardt, 
2009 

België 
EU-SILC 
2006 

25-59 
Subjectieve 
en objectieve 
evaluatie 

Eindjes 
aan elkaar 
knopen 

37% voor 1 beperkte 
persoon

56% voor 2 of meer 
beperkte personen 

De Standard of Living-methode is nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar toch 
stellen Zaidi en Burchardt (2009, p. 5) dat er een consistent beeld van een signifi-
cant hogere kost van de handicap uit de studies naar voren komt:
“Despite the variation in the definitions and contexts of these studies, a consistent pic-
ture emerges of significant extra cost associated with disability”.

De belangrijkste kritiek vanuit de Standard of Living-benadering is dat de algemeen 
geldende armoedegrenzen de werkelijke leefsituatie van personen met een handi-
cap niet volledig vatten (Palmer, 2011). Armoedeonderzoek bij personen met een 
handicap kan volgens de aanhangers van deze benadering niet vanuit dezelfde ver-
onderstellingen vertrekken als armoedeonderzoek dat uitspraken doet over de totale 
bevolking. Voorstanders van de Standard of Living-benadering stellen dat de armoede- 
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risicograad wordt onderschat, juist omdat er geen rekening wordt gehouden met 
de kost van de handicap. Net zoals armoedecijfers rekening houden met de groot-
te en omvang van het huishouden, moet er ook rekening worden gehouden met 
de aanwezigheid van personen met een beperking binnen het huishouden. Door 
middel van disability-equivalentiefactoren is het mogelijk om huishoudinkomens 
equivalent te maken voor de aan- of afwezigheid van personen met een beperking.
“The implication is that if disability reduces standard of living of households for a given 
level of income, poverty measures based on income will underestimate the problem.” 
(Cullinan, Gannon en Lyons, 2011, p. 598).

4. ONDERZOEKSOPZET 

4.1. ONDERZOEKSVRAGEN
Cantillon en collega’s (2003) onderscheiden drie doelstellingen van sociale zeker-
heid: (1) het realiseren van een minimumbescherming van de burger, (2) het garan-
deren van een voldoende levensstandaard en (3) het in staat stellen tot maatschap-
pelijke participatie. De eerste functie wordt opgenomen door de sociale bijstand 
die elk individu een menswaardig bestaan moet garanderen. De tweede doelstelling 
moet gerealiseerd worden door de sociale verzekeringen: zij bieden een zekere ga-
rantie dat de bestaande levensstandaard wordt gegarandeerd na het optreden van 
een sociaal risico (werkloosheid, ziekte, ouderdom). De derde functie van de sociale 
zekerheid is dat uitkeringen geen doel op zich vormen, maar de participatie aan de 
samenleving mogelijk moeten maken.

Op basis van deze drie doelstellingen onderscheiden we drie aspecten van effectivi-
teit van tegemoetkomingen. De eerste vraag is in welke mate de tegemoetkomingen 
een minimumbescherming garanderen door armoede en ernstige materiële depriva-
tie te voorkomen.

De tweede vraag is in welke mate de levensstandaard gegarandeerd wordt in verge-
lijking met een persoon zonder handicap. Het centrale uitgangspunt is dat personen 
met een handicap een lagere levensstandaard hebben dan gelijkaardige personen 
zonder handicap met hetzelfde inkomen, juist omdat zij extra uitgaven hebben als 
gevolg van hun handicap. Om dezelfde levensstandaard te bereiken als vergelijkbare 
personen zonder een handicap, hebben personen met een handicap dus meer in-
komsten nodig. De kost van de handicap worden dan uitgedrukt door het verschil 
in levensstandaard te meten tussen vergelijkbare personen met en zonder handicap 
met hetzelfde inkomen.

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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Ten derde gaat deze survey na in welke mate de uitkeringsgerechtigden ook deelne-
men aan de samenleving. We onderscheiden daarbij drie aspecten van participatie: 
(1) werk, (2) deelname aan socioculturele activiteiten en (3) sociale contacten.

Onderstaande figuur visualiseert het conceptuele model van deze studie. De drie as-
pecten van effectiviteit vormen de afhankelijke variabelen. Om de diversiteit binnen 
de populatie van personen met een IVT/IT te  verklaren, worden ook beschermende 
en risicofactoren in kaart gebracht.

FIGUUR 4: CONCEPTUEEL MODEL HANDILAB-STUDIE
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4.2. GEBRUIKTE SURVEYGEGEVENS
Om een representatieve steekproef te bekomen is vertrokken van het bestand met 
betalingsgegevens van de FOD Sociale Zekerheid voor de maand december 2010 
met alle individuen tussen 21 en 65 jaar die recht hebben op een uitkering IVT 
en/of IT. Personen die verblijven in een instelling, en Duitstaligen zijn niet mee 
opgenomen in de onderzoekspopulatie. De steekproeftrekking met drie stratificatie-
variabelen (type uitkering, gewest en leeftijd) resulteerde in een basissteekproef van 
2.000 personen. Deze personen ontvingen een aankondigingsbrief met informatie 
over de enquête van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Ze-
kerheid. Onderzoeksbureau TNS Dimarso zorgde voor de face-to-face-afname van 
de schriftelijke vragenlijst en realiseerde in maart-mei 2011 interviews met 1.118 
uitkeringsgerechtigden IVT/IT, een respons van 56%. De leeftijdsverdeling en het 
taalcriterium in de steekproef sluiten goed aan bij de werkelijke verdeling in de afge-
bakende onderzoekspopulatie (Vermeulen e.a., 2012, pp. 62-63).

In het kader van de Standard of Living-benadering gebruiken we bovendien ook de 
Belgische EU-SILC-data uit 2009 (European Union – Statistics on Income and Li-
ving Conditions). Deze steekproef heeft als doel representatieve uitspraken te doen 
over het inkomen en de leefsituatie van private Belgische huishoudens.

TABEL 4: VERGELIJKING VAN GEBRUIKTE DATABESTANDEN HANDILAB EN EU-SILC

HANDILAB EU-SILC

Veldwerk maart-mei 2011 2009 

Inkomensperiode 2010 2008 

N 1.118 huishoudens 4.568 huishoudens 

Type steekproef gestratificeerde steekproef toevalssteekproef 

Populatie 

huishoudens met rechtheb-
benden IT en/of IVT (exclu-
sief Duitstaligen en personen 
in instelling)

private Belgische huishoudens

Referentiepersoon
 huishouden tussen 21 en 65 jaar tussen 21 en 65 jaar

Representativiteit 
representatief qua tegemoet-
koming (IT, IVT en IVT/IT) 
en zelfredzaamheid 

representatief voor België 

4.3. OPERATIONALISERING STANDARD OF LIVING-BENADERING
Om de kost van de handicap te berekenen door middel van de Standard of Living- 
benadering, vergelijken we huishoudens met een uitkeringsgerechtigde IVT/IT (uit 
de steekproef HANDILAB) met huishoudens zonder personen met een beperking 

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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(uit de steekproef EU-SILC). Respondenten die aangeven dat ze niet lijden aan een 
handicap, langdurige ziekte of aandoening (gezondheidsprobleem) én die de laatste 
zes maanden of langer niet beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten, beschouwen 
we als personen zonder beperking. Respondenten die niet beperkt zijn in hun da-
gelijkse activiteiten, ook al lijden ze aan een handicap, langdurige ziekte of aandoe-
ning, zijn via deze operationalisering dus niet beperkt. Zaidi en Burchardt (2009) en 
Cullinan e.a. (2011) hanteerden dezelfde afbakening.

Binnen de huishoudens van EU-SILC maken we de optelsom van alle individuele 
antwoorden om zo de huishoudens af te bakenen waarin niemand beperkt is. Bij 
77% van de huishoudens uit EU-SILC is er geen enkele persoon aanwezig met een 
beperking. Onderstaande tabel geeft de afbakening weer in drie afzonderlijke groe-
pen, namelijk (1) huishoudens uit EU-SILC waarin niemand een beperking heeft, 
(2) huishoudens uit EU-SILC waar er wel minstens één iemand een beperking heeft, 
en (3) de huishoudens uit de steekproef van HANDILAB. In dit onderzoek vergelij-
ken we de levensstandaard tussen de steekproef van HANDILAB en de afgebakende 
steekproef van de huishoudens uit EU-SILC zonder personen met een beperking.

TABEL 5: AANTAL PERSONEN MET EEN BEPERKING BINNEN HET HUISHOUDEN, VERGELIJKING 
STEEKPROEVEN EU-SILC EN HANDILAB (IN %)

Aantal personen 
met beperking 
in huishouden

Steekproef

EU-SILC 
huishoudens zonder 
personen met beper-

king

EU-SILC 
huishoudens met per-
sonen met beperking

HANDILAB 
huishoudens met uit-
keringsgerechtigden 

IVT/IT
0 100 0 0
1 0 86,5 68,7
2 0 12,5 24,8

3 of meer 0 1,0 6,5
N (100%)= 3.515 1.053 1.118

We hanteren drie verschillende indicatoren van levensstandaard. Zo berekenen we 
afzonderlijk wat de kost van de handicap is voor huishoudens uit de steekproef 
HANDILAB om op een evenwaardig niveau als huishoudens zonder beperkingen 
(1) de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, (2) duurzame consumptiegoederen te 
kunnen bezitten en (3) basisbehoeften te kunnen veroorloven. Onderstaande tabel 
vergelijkt deze indicatoren tussen huishoudens met een uitkeringsgerechtigde IVT/

1 2 3
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IT en huishoudens zonder personen met een beperking. In een ordinale logistische 
regressie worden deze indicatoren van levensstandaard als afhankelijke variabele ge-
modelleerd.

TABEL 6: INDICATOREN VAN LEVENSSTANDAARD VOOR HUISHOUDENS ZONDER PERSONEN 
MET EEN BEPERKING EN HUISHOUDENS MET EEN IVT/IT-GERECHTIGDE (IN %)

Drie indicatoren van levensstandaard 

Huishoudens zonder 
personen met 

beperking

Huishoudens met 
IVT/IT-gerechtigde

steekproef EU-SILC 
N=3.515

steekproef HANDILAB 
N=1.118

(1) Eindjes aan elkaar 
kunnen knopen

(zeer) moeilijk 19,6 46,8
eerder moeilijk 19,5 25,0
eerder gemakkelijk 27,0 18,9
(zeer) gemakkelijk 34,0 9,3

(2) Duurzame 
consumptiegoederen 
niet kunnen veroor-
loven

telefoon / gsm 0,2 17,3
kleuren-tv 0,7 1,8
computer 5,3 19,3
wasmachine 2,6 6,5
auto 8,0 22,8

(3) Basisbehoeften niet 
kunnen veroorloven

jaarlijks een week op 
vakantie gaan 23,8 70,6

om de 2 dagen vlees-, 
kip- of vismaaltijd (of 
vegetarisch equivalent) 
eten

4,7 20,1

woning voldoende 
verwarmen 5,1 22,6

Bij het modelleren wordt het natuurlijke logaritme van het inkomen gebruikt. Als 
het huishoudinkomen toeneemt, dan stijgt de levensstandaard, maar aan een steeds 
trager tempo. Elke bijkomende euro extra levert in verhouding minder levensstan-
daard op. De keuze voor dit model is niet alleen empirisch (Vermeulen e.a., 2012), 
maar ook pragmatisch aangezien andere onderzoeken hetzelfde, eenvoudige model 
gebruiken (Zaidi en Burchardt, 2005; Cullinan e.a., 2011). Binnen de Standard of 
Living-benadering kunnen in de toekomst verfijndere modellen worden uitgewerkt, 
door onder andere niet te veronderstellen dat equivalentieschalen invariant zijn ten 
opzichte van het inkomensniveau (Morciano e.a., 2012). Onderstaande figuur geeft 
een overzicht van de gebruikte bouwstenen van de Standard of Living-benadering.

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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FIGUUR 5: OVERZICHT BOUWSTENEN STANDARD OF LIVING-BENADERING IN HANDILAB

5. RESULTATEN

5.1. PROFIEL UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT
De meerderheid (56%) van de uitkeringsgerechtigden zijn vrouwen. Bijna de helft 
is ouder dan 50 jaar. Een derde is gehuwd of wettelijk samenwonend. De samen-
levingsvormen zijn divers. Zo woont 3 op 10 alleen, zonder partner of kinderen. 
Ongeveer een kwart (23%) van de respondenten woont bij zijn ouders, en heeft 
geen partner of kinderen. Bijna 1 op de 5 uitkeringsgerechtigden woont samen met 
een partner en met minstens 1 kind jonger dan 14 jaar. 15% woont samen met een 
partner, maar zonder kinderen. Bijna 8% van de uitkeringsgerechtigden IVT/IT 
zijn alleenstaande ouders.

Meer dan een kwart (28%) van de respondenten is eigenaar van een woning. In 
totaal is 42% huurder: 20% huurt een sociale woning en 22% huurt een private 
woning. 11% woont gratis en 11% woont in bij een familielid of vriend en betaalt 
hiervoor een vergoeding.

Op het moment van de bevraging heeft 11% betaald werk. Van de uitkeringsgerech-
tigden heeft 7 op de 10 geen diploma postsecundair onderwijs. Bijna twee derde 
ontvangt mantelzorg, meestal van de ouder (33%), de partner (26%), een kind 
(14%), broer of zus (10%) of een kennis of vriend (7%).
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TABEL 7: OVERZICHT SOCIODEMOGRAFISCHE KENMERKEN UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT

Variabele Antwoordcategorieën % (N=1118)

Geslacht
man 44,5
vrouw 55,6

Leeftijd

52-65 jaar 43,3
42-51 jaar 24,6
32-41 jaar 16,4
22-31 jaar 15,7

Burgerlijke staat

ongehuwd 45,7
gehuwd / wettelijk samenwonend 32,5
gescheiden 19,0
weduwe(naar) 2,9

Samenlevingsvorm

geen partner, geen kinderen, alleenwonend 29,3
geen partner, geen kinderen, wonend bij ouders 23,1 
partner en kinderen 18,4
wel partner, geen kinderen 15,1 
geen partner, wel kinderen 7,7
overige 6,4

Huisvesting

eigenaar 27,9
huurder private woning 22,0
huurder sociale woning 19,6
woont gratis 10,8
woont in bij familie/vriend en betaalt vergoeding 10,7
overige 9,0

Werksituatie
heeft betaald werk 11,0
heeft geen betaald werk 89,0

Opleidingsniveau
postsecundair 29,4
geen postsecundair 70,6

Mantelzorg
ontvangt geen mantelzorg 36,0 
ontvangt wel mantelzorg 64,0 

Er is een grote diversiteit in het type beperkingen. Twee derde geeft aan meer dan 
één beperking te hebben. Dat zijn lichamelijke (71%), visuele (30%), auditieve 
(14%), maar ook verstandelijke (37%), psychische of psychiatrische beperkingen 
(24%) en chronische ziekten (24%). Ondanks de beperkingen, vindt 1 op de 5 zijn 
eigen gezondheid goed.

Een kwart ervaart ernstige beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven en 
twee derde is ernstig beperkt voor de instrumentele activiteiten. Zo is het opvallend 
dat 40% niet zelfstandig de dagelijkse administratie kan beheren en 38% niet zelf 

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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geldzaken kan uitvoeren. Ongeveer de helft (48%) had de beperking al voor de 
leeftijd van 18 jaar. Meer dan de helft (54%) heeft in de afgelopen vier weken veel 
pijn gehad.

TABEL 8: OVERZICHT GEZONDHEIDSKENMERKEN UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT

Variabele Antwoordcategorieën % 
(N=1118)

Type beperkinga 

visuele beperking 30,1
auditieve beperking 14,3

lichamelijke beperking 71,2

verstandelijke beperking 36,7
chronische ziekte 32,3
psychische of psychiatrische beperking 24,2
andere beperking 6,8

Subjectieve gezondheid goede gezondheidstoestand
slechte gezondheidstoestand

20,1
79,9

Ernst ADL-beperking
niet
matig
ernstig

26,5
47,1
26,4

Ernst IADL-beperking
niet 
matig
ernstig

6,1
30,9
63,0

Begin van de handicap 0-18 jaar
18 jaar of ouder

47,8
52,2

Pijn geen/beetje pijn
veel/heel veel pijn

46,0
54,0

a: meerdere antwoorden mogelijk, cumulatief geen 100%.

5.2. EFFECTIVITEIT INZAKE MINIMUMBESCHERMING
De resultaten van de survey van HANDILAB benadrukken de precaire leefsitua-
tie van huishoudens met personen met een IVT/IT-tegemoetkoming. De mediaan 
van het gestandaardiseerde huishoudinkomen bedraagt 1.047 EUR. Daarmee heeft 
39,3% een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt, tegenover 15,3% 
in de totale Belgische bevolking. Bijna de helft van de huishoudens (46,8%) kan 
moeilijk of zeer moeilijk rondkomen, en uitkeringsgerechtigden IVT/IT passen hun 
definitie van rondkomen aan aan hun levensstijl. Onderstaande figuur geeft weer in 
welke mate huishoudens met een uitkeringsgerechtigde IVT/IT besparen op ver-
schillende uitgavenposten.



45

FIGUUR 6: PERCENTAGE HUISHOUDENS MET UITKERINGSGERECHTIGDE IVT/IT DAT DE AF-
GELOPEN 12 MAANDEN HEEFT BESPAARD OP UITGAVENPOSTEN OMWILLE VAN FINANCIELE 
REDENEN

Meer dan 1 op de 4 huishoudens bespaarde het afgelopen jaar op niet-medische 
professionele zorg (thuishulp, poetshulp, boodschappenhulp, klussen). Een derde 
van de huishoudens stelt medische consumptie uit om financiële redenen. In de 
Gezondheidsenquête van 2008 is dat 14% van de Belgische huishoudens, op ba-
sis van dezelfde vraagstelling (Demarest, 2010). De gezondheidskloof en de soci-
ale gradiënt komen hier sterk tot uiting. Huishoudens met uitkeringsgerechtigden 
IVT/IT hebben gemiddeld 251 EUR maandelijkse uitgaven voor gezondheidszorg, 
wat overeenkomt met 17% van het beschikbare inkomen. De Gezondheidsenquête 
2008 komt op basis van dezelfde vraagstelling tot een gemiddelde van 125 EUR aan 
maandelijkse gezondheidszorgen of 7% van het beschikbare inkomen.

De kostprijs van socioculturele activiteiten is voor 46% van de huishoudens de reden 
om minder deel te nemen dan gewenst. Meer dan de helft bespaart op niet-medische 
handicapgerelateerde uitgaven, zoals hulpmiddelen, specifieke verplaatsingskosten 
of woningaanpassingen. Bijna drie vierde bespaart op algemene niet-medische uit-
gavenposten, en dan vooral op energiekosten.

Op basis van de Europese indicator ervaart 29,6 % van de uitkeringsgerechtigden 
IVT/IT ernstige materiële deprivatie4 tegenover 5,9% in de totale Belgische bevol-
king. Het objectieve armoederisico is een minder goede indicator voor de uitke-
ringsgerechtigden IVT/IT dan voor de totale Belgische bevolking. In de steekproef 
van HANDILAB ervaart 13,2% ernstige materiële deprivatie hoewel ze een inko-
men hebben dat boven de armoedegrens ligt. In totaal heeft 52,5% een armoederi-
sico en/of ernstige materiële deprivatie.

(4) Mensen met een ‘ernstige materiële deprivatie’ missen minstens 4 van de 9 volgende elementen en zijn niet 
in staat om: 1) huur of courante rekeningen te betalen, 2) hun woning degelijk te verwarmen, 3) onverwachte 
uitgaven te doen, 4) om de twee dagen vlees, vis of een proteïnerijk alternatief te eten, 5) een week vakantie per 
jaar te nemen buiten hun huis, 6) zich een eigen wagen, 7) wasmachine, 8) kleurentelevisie of 9) telefoon aan 
te schaffen. Deze definitie geeft een inzicht in de behoeften die deel uitmaken van een menswaardig bestaan in 
Europa (Europese Commissie, 2010).

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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De risicofactoren die het armoedeonderzoek naar voren schuift, zoals het hebben 
van werk, het bezitten van een eigen woning en de samenlevingsvorm, vergroten 
ook in deze doelgroep het risico op een onvoldoende minimumbescherming. On-
derstaande figuur illustreert het belang van de samenlevingsvorm aan de hand van 
de combinatie van het objectieve armoederisico en de aanwezigheid van ernstige 
materiële deprivatie. Gezinnen met kinderen, en in het bijzonder eenoudergezin-
nen, waarvan de ouder een tegemoetkoming ontvangt, zijn financieel bijzonder  
kwetsbaar en ernstig materiaal gedepriveerd. Bij eenoudergezinnen bedraagt het 
objectieve armoederisico 57%. Daarbovenop is 24% ernstig materieel gedepriveerd, 
hoewel er naargelang van het inkomen geen sprake is van armoede. Bij eenouderge-
zinnen moet 63% medische consumptie uitstellen om financiële redenen. Personen 
met een handicap die bij hun ouders inwonen, zijn het best beschermd. In die 
samenlevingsvorm komen ernstige materiële deprivatie en een armoederisico het 
minst vaak samen voor. Het is echter niet duidelijk in welke mate het inwonen bij 
de ouders de eigen, vrije keuze is van de uitkeringsgerechtigde.

FIGUUR 7: COMBINATIE VAN ARMOEDERISICO EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE VOLGENS  
SAMENLEVINGSVORM UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT (IN %)
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5.3. EFFECTIVITEIT INZAKE HET GARANDEREN VAN EEN VOLWAARDIGE LEVENSSTANDAARD
Zoals in het theoretische kader betoogd, zijn de bovenstaande vaststellingen rond de 
garantie van een minimumbescherming vertekend, omdat ze geen rekening houden 
met de kost van de handicap. In dit deel presenteren we de resultaten op basis van 
de ‘standard of living-benadering’. We bekijken welke levensstandaard personen met 
een handicap hebben en vergelijken dit met de levensstandaard van personen zonder 
handicap. Zo kunnen we de vraag beantwoorden of huishoudens met personen met 
een IVT/IT een hoger inkomen nodig hebben om hetzelfde niveau van levensstan-
daard te behalen.

Onderstaande tabel toont de equivalentiefactoren, waarin de kost van de handicap 
werd verrekend. Deze schatting wordt berekend door de coëfficiënt van de vari-
abele beperking te delen door de coëfficiënt van de inkomensvariabele (Zaidi en 
Burchardt, 2009). De interpretatie is analoog aan de OESO-schaal die gebruikt 
wordt bij het standaardiseren voor de samenstelling van het huishouden. Daarbij 
krijgt de eerste volwassenen een gewicht van 1,00 en wordt 0,50 toegevoegd voor 
een bijkomende volwassene en 0,30 voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Ten eerste valt het op dat de equivalentiefactoren verschillen tussen de drie indi-
catoren van levensstandaard. Voor één persoon met een beperking in het huishou-
den varieert de equivalentiefactor van 1,18 om evenwaardig de eindjes aan elkaar 
te knopen, over 1,39 om evenwaardig duurzame consumptiegoederen te kunnen 
veroorloven tot 1,63 om evenwaardig basisbehoeften te vervullen. Dit toont aan 
hoe belangrijk de keuze van de indicator van levensstandaard is in de berekening 
van de kost van de handicap. De subjectieve evaluatie over het kunnen rondkomen 
met het inkomen zegt iets anders dan de objectieve realisatie van de basisbehoeften 
voeding, verwarming en vakantie. Dit bevestigt dat huishoudens met personen met 
een handicap leren rond te komen met het beschikbare inkomen door te besparen 
op verschillende uitgavenposten en bepaalde basisbehoeften niet te vervullen.

Ten tweede toont de tabel aan dat huishoudens met meerdere personen met een 
beperking het vooral moeilijker hebben om rond te komen. De equivalentiefactor 
stijgt daar van 1,18 naar 1,35. Voor het bezit van consumptiegoederen is er niet veel 
verschil tussen 1 of meer personen met een beperking in het huishouden. Voor het 
kunnen veroorloven van basisbehoeften stijgt de equivalentiefactor van 1,63 naar 
1,74. Dit betekent dat de kost van de handicap in huishoudens met meer beperkte 
personen oploopt tot 74% van het beschikbare inkomen.

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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TABEL 9: EQUIVALENTIEFACTOREN OM BESCHIKBAAR HUISHOUDINKOMEN VAN UITKERINGS-
GERECHTIGDEN IVT/IT TE STANDAARDISEREN VOOR DE KOST VAN DE HANDICAP

Aantal personen met beperking in huis-
houden

Afhankelijke variabelen van levensstandaard

Eindjes aan 
elkaar knopen

Bezit duurzame 
consumptie-

goederen

Basisbehoeften 
veroorloven

Niemand met beperking in huishouden 1.00 1.00 1.00

1 persoon met IVT/IT in huishouden 1.18 1.39 1.63

2 of meer personen met beperking in huis-
houden (met zeker één uitkeringsgerech-
tigde IVT/IT)

1.35 1.36 1.74

Het mediane equivalente huishoudinkomen van huishoudens met 1 uitkerings-
gerechtigde IVT/IT, zonder bijkomende gezinsleden met een beperking, bedraagt 
1.048 EUR. Dit equivalente inkomen standaardiseert voor het aantal volwassenen 
en kinderen in het huishouden. Door dit inkomen te vermenigvuldigen met de 
equivalentiefactoren die ook rekening houden met de kost van de handicap, beko-
men we het maandelijkse inkomen dat nodig is om een evenwaardige levensstan-
daard te behalen als gelijkaardige huishoudens zonder beperkingen.

Het verschil tussen het reële inkomen en het inkomen gestandaardiseerd voor de 
aanwezigheid van de beperking is dan de kost in euro per maand. Onderstaande 
figuur toont hoeveel euro een huishouden met 1 persoon met een IVT/IT-tege-
moetkoming nodig heeft om een evenwaardige levensstandaard te behalen als ge-
lijkaardige huishoudens zonder personen met een beperking. Op de horizontale as 
wordt dit bedrag voor de drie verschillende indicatoren van levensstandaard weerge-
geven. Het middelste bedrag is de schatting van dit bedrag, met daarrond het 95% 
betrouwbaarheidsinterval.

Om op een gelijkwaardige manier de eindjes aan elkaar te knopen hebben huis-
houdens met één IVT/IT-gerechtigde maandelijks 189 EUR extra nodig (95% BI 
71-329). Het bedrag om evenwaardig de basisbehoeften van voeding, verwarming 
en vakantie te vervullen, loopt op tot 661 EUR per maand (95% BI 495-863). 
De indicator van levensstandaard die weergeeft in welke mate men zich duurza-
me consumptiegoederen kan veroorloven, neemt een tussenpositie in (maandelijks  
412 EUR (95% BI 231-645)).
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FIGUUR 8: EXTRA BENODIGD INKOMEN VOOR HUISHOUDENS MET 1 PERSOON MET EEN 
IVT/IT-TEGEMOETKOMING OM EEN EVENWAARDIGE LEVENSSTANDAARD TE BEHALEN ALS GE-
LIJKAARDIGE HUISHOUDENS ZONDER PERSONEN MET EEN BEPERKING (IN EUR, MET 95% BE-
TROUWBAARHEIDSINTERVAL)

Voor huishoudens waar er behalve de IVT/IT-gerechtigde nog een bijkomende per-
soon een beperking heeft, ligt dit bedrag nog iets hoger. Het benodigde bedrag om 
evenwaardig de eindjes aan elkaar te kunnen knopen bedraagt 362 EUR tegenover 
189 EUR voor huishoudens met 1 beperkte persoon. Ook het bedrag voor het kun-
nen veroorloven van de basisbehoeften stijgt van 661 EUR tot 776 EUR.

Deze resultaten tonen aan dat in huishoudens met personen met een IVT/IT de 
kost van de handicap niet gedekt wordt door de uitkering aangezien de levensstan-
daard lager is dan men zou verwachten op basis van het inkomen. De kost van 
de handicap is afhankelijk van hoe je levensstandaard operationaliseert en begrijpt, 
maar de bedragen zijn steeds aanzienlijk. Deze Standard of Living-methode maakt 
het enkel mogelijk om uitspraken te doen over de omvang van de kost van de han-
dicap. Deze benadering geeft geen inzicht in wat nu precies die kost van de handicap 
kan verklaren.

De berekening van de kost van de handicap toont aan dat armoedeonderzoek het 
best rekening houdt met de aanwezigheid van een persoon met een handicap in 
het gezin. Net zoals armoedeonderzoek rekening houdt met de grootte van het 
huishouden en de aanwezigheid van kinderen jonger dan 14, is het ook zinvol om 
equivalentiefactoren uit te werken die de kost van de handicap verrekenen in het 
werkelijk beschikbare huishoudinkomen. Armoederisico’s die daar geen rekening 
mee houden, onderschatten het reële armoederisico. Het objectieve armoederisico 
van 39,3% stijgt zo aanzienlijk wanneer er rekening wordt gehouden met de kost 
van de handicap. Wanneer we de disability-equivalentiefactor gebruiken die reke-
ning houdt met de mate waarin huishoudens met een IVT/IT-uitkeringsgerechtigde 
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de eindjes aan elkaar kunnen knopen, dan stijgt de armoederisicograad van 39,3% 
tot 63,2%. Wanneer we als indicator van levensstandaard het bezit van duurzame 
consumptiegoederen gebruiken, dan stijgt de armoederisicograad tot 76,0%. De in-
dicator van levensstandaard die aangeeft in welke mate huishoudens met een beper-
king zich basisbehoeften kunnen veroorloven, zorgt voor het hoogste armoederisico 
binnen HANDILAB, namelijk 89,0%.

5.4. EFFECTIVITEIT INZAKE HET MOGELIJK MAKEN VAN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
De survey toont aan dat de tegemoetkomingen onvoldoende maatschappelijke 
participatie mogelijk maken. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel uitkeringsge-
rechtigden in het afgelopen jaar nooit deelnamen aan socioculturele activiteiten. Zo 
neemt 86% nooit deel aan activiteiten van verenigingen en is 57% het afgelopen jaar 
nooit op restaurant geweest. In totaal neemt 1 op 3 nooit deel aan geen enkele van 
de bevraagde activiteiten.

Indien de respondent minder deelneemt aan een activiteit dan gewenst, dan wordt 
gevraagd wat de voornaamste reden is. De kostprijs van de activiteit wordt het vaakst 
vermeld. De deelname wordt ook ingeperkt door de eigen gezondheidstoestand, een 
gebrekkige toegankelijkheid en het ontbreken van gezelschap of begeleiding (Ver-
meulen e.a., 2012, pp. 137).

TABEL 10: DEELNAME VAN UITKERINGSGERECHTIGDEN IVT/IT AAN SOCIOCULTURELE ACTIVI-
TEITEN (IN %)

Neemt nooit deel  
in het afgelopen jaar

Kostprijs activiteit als 
belangrijkste reden om 
minder deel te nemen 

dan gewenst

Op restaurant iets gaan eten 57 73
Café of taverne bezoeken om iets te drinken 55 53
Naar film in de cinema gaan 80 52
Naar theater, concert, opera, ballet- of dans-
voorstelling gaan 83 51
Naar sportevenement of wedstrijd gaan 87 41
Naar museum of tentoonstelling gaan 89 41
Activiteiten van verenigingen 86 7
Vrijwilligerswerk 92 2
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Meer dan 1 op de 4 geeft aan zijn vrienden nooit te zien en bijna 3% zegt geen 
vrienden te hebben. In totaal heeft 56% geen wekelijkse contacten met vrienden. 
Bij 8% van de uitkeringsgerechtigden IVT/IT is er nooit face-to-face contact met 
andere familieleden die niet in hetzelfde huishouden wonen. Vooral bij ouderen is 
het risico op sociale isolatie groot. Een kwart van de 50-plussers heeft doorheen de 
week met niemand contact buitenshuis.

Een derde van de uitkeringsgerechtigden IVT/IT voelt zich vaak of dikwijls een-
zaam. Dit onderstreept de beperkte maatschappelijke participatie en integratie in 
sociale netwerken die een sterke positieve impact op de gezondheid en de kwaliteit 
van leven hebben. Er is daarom een integrale aanpak nodig om het sociale isolement 
en de gevoelens van eenzaamheid te doorbreken.

De integratie in de arbeidsmarkt van personen met een IVT/IT is beperkt, ook al is 
dit een belangrijke motor van sociale inclusie. Op het moment van de bevraging is 
11% van de respondenten aan het werk. Ook hier verlagen traditionele risicofacto-
ren zoals een hogere leeftijd, een lager opleidingsniveau en een ernstigere beperking 
de kans om aan het werk te zijn. Van de uitkeringsgerechtigden IVT/IT die geen 
werk hebben, is 6% momenteel op zoek naar werk en heeft 60% ooit wel betaald 
werk gedaan. Een kwart van de partners van de uitkeringsgerechtigde heeft betaald 
werk. Bij 71% van de koppels hebben zowel de uitkeringsgerechtigde IVT/IT als de 
partner geen werk.

6. NAAR EEN EFFECTIEVER STELSEL VAN TEGEMOETKOMINGEN 

De resultaten tonen ten eerste aan dat het armoederisico van personen die recht 
hebben op een IVT/IT-tegemoetkoming, een stuk hoger is dan bij de algemene 
bevolking. Ten tweede blijkt dat het huidige stelstel van tegemoetkomingen de kost 
van de handicap onvoldoende dekt. De hoogte van deze kosten hangt mede af van 
de wijze waarop de levensstandaard geoperationaliseerd wordt. Het onderzoek toont 
ten derde aan dat een debat nodig is in het armoedeonderzoek over het gebruik 
van equivalentiefactoren. Meer specifiek kunnen met de SOL-benadering equiva-
lentiefactoren berekend worden die rekening houden met de extra kosten van een 
handicap. Of nog, de huidige armoedecijfers onderschatten de werkelijke armoede, 
omdat ze geen rekening houden met de kost van de handicap.

Het dekken van de kost van de handicap kan via drie pistes gebeuren: (1) het ver-
hogen van het inkomen, (2) het verminderen van de uitgaven en (3) de verbetering 
van de dienstverlening. Gegeven de ratificatie van het VN-Verdrag betreffende de 
rechten van personen met een handicap dringen we aan op een maatschappelijk 
debat over een stelselhervorming en over deze drie pistes aan de hand van dit kader.

OP HET SNIJPUNT VAN HANDICAP EN ARMOEDE
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Met betrekking tot het verhogen van het inkomen kunnen we aansluiten bij het 
voornemen uit het Belgische regeringsakkoord uit december 2011 en het tweede 
Federaal Actieplan Armoedebestrijding uit 2012 om de bijstandsuitkeringen, en dus 
ook de inkomensvervangende tegemoetkoming, op te trekken tot het niveau van de 
armoederisicodrempel. Dit impliceert bijvoorbeeld een verhoging voor een alleen-
staande van ongeveer 200 EUR. Dat zou al een aanzienlijk deel van de kost van de 
handicap compenseren.

Verder kunnen in verschillende beleidsdomeinen de uitgaven van uitkeringsgerech-
tigden IVT/IT beter beperkt worden. Het verminderen van de uitgaven zou kunnen 
gebeuren op het gebied van een aantal basisbehoeften: het verder inperken van de 
persoonlijke bijdrage van de patiënt in de kosten van de gezondheidszorg, de strijd 
tegen energiearmoede en de verhoogde financiële en fysieke toegankelijkheid van 
sociale woningen. Een andere mogelijkheid om de bijkomende uitgaven terug te 
dringen, bestaat erin om dienstverlening te optimaliseren. We denken dan in de 
eerste plaats aan het verbeteren van het mobiliteitsbeleid. Dit soort van maatregelen 
kan alleen maar getroffen worden door een transversaal overheidsbeleid dat in elk 
beleidsdomein inclusieve beleidsmaatregelen treft. Met betrekking tot het verhogen 
van het inkomen wensen we ook nog te wijzen op een essentiële hefboom, met 
name het realiseren van de arbeidsmarktdeelname door middel van een aan de han-
dicap aangepaste job.

De studie toont tevens aan dat het niet enkel gaat om meer middelen, maar dat 
er ook een meer integrale benadering van handicap nodig is. De gebrekkige maat-
schappelijke participatie kan waarschijnlijk deels verbeterd worden door een hoger 
inkomen zodat men aan meer activiteiten kan deelnemen. De vraag stelt zich wel of 
een inkomensverhoging een voldoende voorwaarde is, zeker gezien het feit dat het 
hier om een groep gaat die op heel wat terreinen kwetsbaar blijkt te zijn. Dit komt 
onder andere tot uiting in het hoge aantal personen die zelf onvoldoende in staat 
zijn om hun administratie en geldzaken te beheren. Om die integrale benadering 
vorm te geven, stellen we voor om de bestaande diensten (OCMW, gemeente, soci-
ale diensten van de mutualiteiten) te stimuleren een meer inclusief beleid te voeren 
en tevens meer aandacht te hebben voor de sociale participatie van deze doelgroep. 
Daarbij is het ook belangrijk om te komen tot een betere coördinatie van de hulp-
verlening op de verschillende levensdomeinen, door bijvoorbeeld casemanagement. 
Een aanvullende piste is om handicap als volwaardig aandachtspunt op te nemen in 
het federale, regionale en lokale beleid ter bestrijding van armoede.
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TERUGKEER NAAR SOLIDARITEIT.
ENKELE KANTTEKENINGEN 
BIJ DE LAATSTE HERVORMING 
VAN DE WERKLOOSHEID MET 
BEDRIJFSTOESLAG (HET VOORMALIGE 
BRUGPENSIOEN)1

DOOR FRANÇOIS DELNOOZ
Assistent, Université libre de Bruxelles

“Indien wij hierbij de individuele bescherming niet mogen vergeten, is het toch ten min-
ste even belangrijk – zo niet nog belangrijker – dat de gezinnen op menswaardige wijze 
en met gelijke kansen voor de ontplooiing van hun kinderen kunnen zorgen. De toekomst 
moge dat verwerkelijken.” Op die manier besloot Frans Cassiers, secretaris-generaal 
van het Ministerie van Sociale Voorzieningen, zijn “overzicht van de evolutie van het 
socialezekerheidsrecht” dat hij op de 100e verjaardag van het sociaal recht in België 
op 12 november 1986 voorstelde2.

Bescherming, waardigheid, gelijkheid, kinderen, toekomst, doelstelling. Zes woor-
den en daarmee is alles gezegd. Alsof hij in de toekomst kon kijken, had hij het 
toen over een nooit geziene grote hervorming van het brugpensioen, dat werd om-
gevormd tot werkloosheid met bedrijfstoeslag. Frans Cassiers was ongetwijfeld een 
van de velen die zag dat de economie aan het veranderen was en dat we de kleur van 
de golden sixties niet snel zouden terugzien. Hij was dan ook van mening dat een 
grondige hervorming van de sociale zekerheid, ondanks het algemene stormachtige 
economische klimaat, nodig was.

(1) De originele versie van dit onderzoek werd op 24 augustus 2012 voorgesteld als eindwerk aan de faculteit 
rechten en criminologie van de U.C.L. in het kader van het seminar “Le droit social à l’épreuve de la crise” (Hoe 
sociaal recht standhoudt in de crisis), onder leiding van professor Pascale Vielle. Ik wil haar hierbij bedanken 
voor haar hulp bij mijn onderzoeken en voor haar steun bij de publicatie van mijn werk in dit tijdschrift. Ik zou 
ook mevrouw Anne-Sophie Parent (secretaris-generaal van AGE Platform Europe) en de heer Paul Palsterman 
(lid van de onderzoeksdienst van het ACV) willen bedanken voor de interessante gesprekken die ik met hen had.
(2)  F. Cassiers, Overzicht van de evolutie van het socialezekerheidsrecht, BTSZ, bijzonder nummer, Honderd 
jaar sociaal recht in België: 1886/1887-1986/1987. Handelingen van de herdenkingsdag van 12 november 
1986, pp. 23-35, 1987.
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Nochtans was er in de herfst van 2011 nog niet echt iets veranderd. Dezelfde vragen 
kwamen in die 25 jaar wel aan bod, maar in het algemeen werden ze niet grondig 
behandeld. Er waren geen echte veranderingen, behalve dan misschien dat het debat 
intussen wat levendiger was geworden. Iedereen kon immers gemakkelijk zien dat 
de babyboomers3 de pensioenleeftijd naderden. Het einde van het brugpensioen werd 
uiteindelijk aangekondigd in de herfst van 2011, toen de institutionele onderhan-
delingen goed op gang kwamen en er werd gesproken over het “sociaaleconomische 
pakket” en de vorming van een nieuwe regering. We mogen ook niet vergeten dat 
intussen onze economieën de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog hadden 
doorgemaakt. Uit de Chinese etymologie leren we echter dat “crisis” een “gevaar” 
inhoudt, maar ook een “opportuniteit”4. Een crisis is immers “een van de weinige mo-
menten waarop de klei waarmee systemen, instellingen en mentaliteiten zijn opgebouwd, 
opnieuw kneedbaar wordt en nieuwe vormen kan aannemen”5. Het was dus het uitge-
lezen moment voor een hervorming.

Met dit onderzoek willen deze verandering onder de loep nemen en kijken waar-
heen we gaan, waarom en hoe. We willen analyseren welke solidariteit er schuilgaat 
achter een zo impopulaire hervorming als die van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
en de “matigheid in de stad” aantonen die “zorgt voor evenwichtige maatschappelijke 
verhoudingen”6. We halen hier dus een zeer fundamentele kwestie aan en zullen dan 
ook onze technische analyse van de wetteksten tot het strikte minimum beperken.

We gaan in drie stappen te werk. Het leek ons aangewezen om in het eerste hoofd-
stuk te herhalen waarover het debat eigenlijk gaat. Vervolgens proberen we in het 
tweede hoofdstuk de recente hervorming van de werkloosheid met bedrijfstoeslag 
te beschrijven, met name eerst de “gewone” aspecten ervan en vervolgens wat de 
nieuwigheden ervan zijn. Het derde hoofdstuk ten slotte is een verzameling van 
de vragen die bij de analyse in het tweede hoofdstuk werden opgeworpen. We on-
derzoeken in het bijzonder de rol van de ondernemingen in de werkloosheid met 
bedrijfstoeslag.

(3) T. Moulaert en D. Leonard, Le vieillissement actif sur la scène européenne, Courrier hebdomadaire du CRISP, 
nr. 2105, p. 21, 2011.
(4)  V. Dujardin, La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle?, in La crise économi-
que et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p. 22, 2010.
(5) T. Padoa-Schioppa, Changer de perspective, Commentaire, 2009, vol. 32, nr. 125, pp. 13-23, aangehaald 
door I. Cassiers, Sortie de crise. Relance ou changement de cap?, in La crise économique et financière de 2008-
2009. L’entrée dans le 21e siècle?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p. 377, 2010.
(6)  F. Ost, Le temps du droit, Parijs, Odile Jacob, p. 16, 1999.
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1. VAN CRISISRECHT TOT DE CRISIS VAN HET RECHT    

In dit eerste hoofdstuk zullen we herhalen wat het brugpensioen inhoudt7. De ruwe 
schets die we maken, is niet minder essentieel aangezien deze het kader vormt voor 
de rest van onze uiteenzetting.

In het eerste deel zullen we proberen de filosofie te beschrijven van het brugpen-
sioen, een crisismaatregel die uiteindelijk zeer representatief is voor de doeleinden 
van het sociaal recht. Zoals Steve Gilson zegt, is het sociaal recht immers in wezen 
een crisisrecht aangezien het de werknemer een zekere werkzekerheid garandeert en 
ervoor zorgt dat, wanneer hij ondanks alles het slachtoffer zou worden van de econo-
mische moeilijkheden in zijn bedrijf, hij kan rekenen op maatschappelijke steun8. 
Zoals we later zullen zien, is het brugpensioensysteem in het leven geroepen in het 
begin van de jaren zeventig om tegemoet te komen aan de wrede gevolgen van de 
oliecrisis. Naarmate het systeem omvangrijker wordt, begint men zich echter zorgen 
te maken over de demografische ontwikkeling en de eindeloze crisis, die samen de 
overheidsmiddelen zwaar onder druk zouden kunnen zetten. We zullen zien hoe 
dit de aanzet is geweest om na te denken over een hervorming van het systeem. Tot 
slot zullen we in het tweede deel uitleggen dat het in werkelijkheid een heel sociaal 
model is dat ineenzakt, en zullen we beschrijven hoe de economische crisis een 
nuttige schokbeweging heeft teweeggebracht, waardoor we de eindeloopbanen in 
het algemeen, en het brugpensioenstelsel in het bijzonder, volledig anders zijn gaan 
bekijken.

1.1. DE CRISIS VAN HET RECHT
Het is nuttig eerst nog eens het brugpensioenstelsel te schetsen en de elementen 
te beschrijven die het debat over dit stelsel weer doen oplaaien (eerste paragraaf ). 
Daarna geven we een samenvatting van de internationale en Europese denkpistes die 
hebben geleid tot de eerste hervormingen van het stelsel (tweede paragraaf ).

1.1.1. Benadering van de problematiek

 a) Oorsprong en beginselen van het brugpensioen
In april 1973 vindt de Nationale Werkgelegenheidsconferentie plaats9. Op deze 
conferentie, en tegen de achtergrond van stakingen in, en herstructureringen en 
sluitingen van fabrieken, komen werkgevers, de financiële sector, vakbonden en de

(7) In dit hoofdstuk spreken we nog van “brugpensioen” aangezien we ons in dit stadium nog voor de hervor-
ming van 28 december 2011 bevinden.
(8) S. Gilson, Le droit social face à la crise, in Le droit social face à la crise, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 7, 2010.
(9)  Nationale Werkgelegenheidsconferentie, 3 april 1973.
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regering tot de conclusie dat de jongeren (opnieuw) aan het werk moeten worden 
gezet10. Er wordt dan gepraat over een speciale, tijdelijke regeling waarbij de ou-
dere werknemers die de arbeidsmarkt voortijdig zouden verlaten, boven op hun 
werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding zouden ontvangen die door 
hun voormalige werknemer wordt betaald. Door dit mechanisme zouden banen 
vrijkomen voor de jongeren en zou het inkomensverlies van de ontslagen werkne-
mers worden gecompenseerd tot hun pensioenleeftijd. In deze zeer moeilijke econo-
mische tijden worden op die manier het pensioenbeleid en het werkloosheidbeleid 
samengebracht “in het kader van de herverdeling van de beschikbare banen”11.

Wegens de uiteenlopende standpunten van de sociale partners wordt het ontwerp 
van de collectieve arbeidsovereenkomst pas in december 1974 aangenomen op ini-
tiatief van het Nationaal Comité voor Economische Expansie12. Het gaat hier over 
collectieve arbeidsovereenkomst13 nr.1714, die het zogenoemde “voltijds conventio-
neel brugpensioen” invoert15.

De erkende doelstellingen van dit nieuwe stelsel zijn bijgevolg de volgende16: 1) 
de tewerkstelling van jonge werknemers bevorderen dankzij de mogelijkheid om 
oudere werknemers te ontslaan meer voordeligere voorwaarden17 en 2) de ontslagen 
oudere werknemers sociaal begeleiden. Op basis van dit stelsel ontvangt de brug-
gepensioneerde werknemer een werkloosheidsuitkering van 60% van het basisbe-
drag18. Daarbovenop ontvangt hij een aanvullende vergoeding van zijn voormalige 

(10)  In 1973 was ongeveer 21,6% van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25. B. Mollet en 
F. Robert, Prépension conventionnelle, 11e uitgave, Waterloo, Kluwer, p. 25, 2008.
(11)  Voorwoord van J.-L. Dehaene in M. Rottiers, Les pensions. Organisation, contenu et financement du plan 
de pension extra-légal, Brussel, Story Scientia, p. VII, 1991. Het is overigens ook een middel om de belangen 
van het noorden en het zuiden van het land in overeenstemming te brengen (in Wallonië en Brussel zijn het 
voornamelijk jongeren die werkloos zijn, terwijl in Vlaanderen het probleem van oudere werknemers ernstiger 
is). Zie hierover M. Debuisson en F. Docquier, Vieillissement, la démographie à la rescousse de la Wallonie et de 
Bruxelles?, La Revue Nouvelle, nr. 3, pp. 32-37, 2006.
(12)  B. Mollet en F. Robert, op. cit., p. 25.
(13)  Hierna “cao” genoemd.
(14)  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij 
worden ontslagen, bindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1975, BS, 31 januari 1975.
(15) Het adjectief “conventioneel” wijst op het feit dat dit stelsel moet zijn opgenomen in een cao. Hiermee 
wordt ook het onderscheid gemaakt met het wettelijkebrugpensioenstelsel. A. Leroy, Brugpensioen, Deurne, 
Kluwer, p. 1, 1994. De precisering “voltijds” maakt het onderscheid met het halftijdse conventionele brugpen-
sioen, een stelsel dat eind 2011 werd afgevoerd (zie Koninklijk Besluit van 28 december 2011 tot opheffing 
van het Koninklijk Besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijdse brugpensioen, BS, 30 december 2011).
(16)  B. Graulich en P. Palsterman, Les droits et obligations du chômeur, Waterloo, Kluwer, pp. 288-289, 2003.
(17)  Verwant aan deze doelstelling is de doelstelling inzake het “vergemakkelijken van organisatorische en technologi-
sche herstructureringen en veranderingen in ondernemingen”. H. Sneessens en B. Van der Linden, Les préretraites: une 
méthode efficace de gestion des carrières et de l’emploi?, Regards économiques, nr. 33, p. 3, 2005.
(18)  Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS, 
8 juni 2007, art. 12.
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werkgever die gelijk is aan de helft van het verschil tussen het bedrag van de werk-
loosheidsuitkering en het bedrag van zijn laatste loon19.

Aan welke voorwaarden moet een werknemer voldoen om te kunnen genieten van 
dit nieuwe eindeloopbaanstelsel? Hij moet eerst en vooral zijn ontslagen. Vervolgens 
moet hij onder een geldig cao vallen (op sector- of ondernemingsniveau). Dit is het 
conventionele luik. Tot slot moet hij ook voldoen aan de leeftijds-, toegankelijk-
heids- (recht hebben op een werkloosheidsuitkering) en anciënniteitsvoorwaarden 
(voorwaarde van beroepsverleden)20. Dit is het wettelijke luik21.

In de loop van de tijd zullen er een aantal afwijkingen komen, met name op het 
gebied van een versoepeling van de voorwaarden, door cao’s die in de Nationale 
Arbeidsraad of op sectorniveau worden afgesloten. Deze afwijkingen hebben betrek-
king op verschillende situaties, zoals lange loopbanen, zogenoemde “zware” beroe-
pen of in het geval van collectieve ontslagen.

 b) Mislukking en problemen
In het begin was de regeling maar matig succesvol, maar dat veranderde snel: in 
1975 waren er 4.498 bruggepensioneerden, in 1982 60.00022 en in 2003 107.77623. 
Wat ligt aan de basis van dit succesverhaal? Ten eerste brengt het conventionele 
brugpensioen voor de werknemers niet alleen een financieel voordeel24, maar ook 
een voordeel voor hun pensioenberekening25. Verder is men trots als men een ele-
ment kan toevoegen aan de “heilige lijst” van “sociale verworvenheden”26, waarmee 
wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke eis van de vakbonden27. Verder is deze 

(19) Cao nr. 17, art. 5. Zie A. Gielen, ‘Rust roest’: Hoe werknemers actief houden op latere leeftijd?, Oriëntatie, 
nr. 9, p. 266, 2011.
(20) B. Mollet en F. Robert, op. cit., pp. 25-26.
(21) Ibid.
(22) B. Mollet en F. Robert, op. cit., p. 26.
(23) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag, Brussel, 2004.
(24)  In een interview in de bijlage Mon argent van de krant L’Echo (26 maart 2009), verklaarde Michel Jadot, 
voorzitter van de Nationale Conferentie voor de Pensioenen, het volgende: “Het systeem zorgt ervoor dat de totale 
vergoeding, bestaande uit een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding van de onderneming, ongeveer 
75 tot 80% van het loon bedraagt. De stimulans om opnieuw tot de arbeidsmarkt toe te treden is eerder zwak…”.
(25) De inactiviteitsjaren worden gelijkgeschakeld met activiteitsjaren. T. Moulaert, La fin de carrière. Des 
politiques en débat, Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 1882, p. 13, 2005.
(26) A.-V. Michaux en E. Crabeels, Restructurations et prépensions, in Le droit social face à la crise, Lou-
vain-la-Neuve, Anthemis, p. 47, 2010. Zo blijkt uit een onderzoek van 2002 dat ongeveer 60% van de brug-
gepensioneerde of voortijdig gepensioneerde mannen er bewust voor hadden gekozen (zie M. Elchardus en J. 
Cohen, De levensloop en de pensioentransitie in België, Gedrag en verwachtingen in verband met het einde van de 
loopbaan, Deelrapport 2, Werkdocument TOR2002/14, Werkgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije 
Universiteit Brussel, 2002, aangehaald door H. Sneessens en B. Van der Linden, op. cit., p. 18).
(27) Elke sector en onderneming moet een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten krachtens cao nr. 17 (die 
slechts een “raamovereenkomst” is). J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Brussel, Larcier, p. 371, 2006; B. 
Mollet en F. Robert, op. cit., p. 26.
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“voorkamer van het pensioen”28 een manier om de problematiek van de pensioen-
leeftijd te omzeilen29. Ook de werkgevers zien al snel het belang van dit eindeloop-
baanstelsel in en “nemen het ‘met brugpensioen sturen’ van werknemers van ouder 
dan 58 jaar op in het personeelsbeleid”30. Voor hen kan immers, in het geval van ou-
dere werknemers die een hoog loon en heel wat anciënniteit hebben, het betalen van 
de aanvullende brugpensioenvergoeding goedkoper zijn dan de opzegvergoeding31.

Terwijl de economische crisis een structureel probleem begint te worden32, raakt 
het brugpensioen zo geïnstitutionaliseerd en ingeworteld in de gewoonten van de 
bevolking33. Er vallen hierbij al snel twee elementen op. Enerzijds zijn de verhoopte 
positieve effecten van het brugpensioen nooit realiteit geworden, met name wat de 
jongeren betreft en de zogenaamde werkgelegenheidskansen die het voortijdige ver-
trek van oudere werknemers hun zou hebben geboden. Het is een verkeerde opvat-
ting van de arbeidsmarkt dat de jongeren in de sporen zouden kunnen treden van de 
ouderen: de arbeidsvraag is niet zo statisch dat ze in overeenstemming kan worden 
gebracht met dergelijke wiskundige verdelingen van het aanbod34. Anderzijds zijn de 
kosten van bruggepensioneerden voor de maatschappij dubbel: ze dragen met name 
niet meer bij aan de financiering van de sociale zekerheid (via socialezekerheidsbij-
dragen) en ze krijgen een werkloosheidsuitkering35. De cijfers staven deze stelling:  
in ruim twintig jaar tijd zijn de kosten van het conventionele brugpensioen explosief 
gestegen van 63.000 EUR per jaar in 1977 tot 1.160.760 EUR per jaar in 199936.

Men begint dus geleidelijk aan de gegrondheid van deze maatregel voor het voor-
tijdig verlaten van de arbeidsmarkt opnieuw in vraag te stellen en de gevaren ervan 
voor de duurzaamheid van het socialezekerheidsstelsel te meten. Bovendien is de 

(28) A.-V. Michaux en E. Crabeels, op. cit., p. 46.
(29) C. Canazza en G. Mary, Les chômeurs âgés: évolution et perspectives, in La réglementation du chômage: 
vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Waterloo, Kluwer, p. 310, 2011.
(30) A.-V. Michaux en E. Crabeels, op. cit., p. 47.
(31) M. Jamoulle, E. Geerkens, G. Foxhal, F. Kefer en S. Bredael, Le temps de travail. Transformations du droit 
et des relations collectives du travail, Brussel, CRISP, p. 210, 1997, aangehaald door T. Moulaert, La fin de  
carrière…, op. cit., p. 13.
(32) G. Matagne, Vers un Etat social actif: réformer le système belge de protection sociale, in La Belgique en 
mutation. Systèmes politiques et politiques publiques (1968-2008), Brussel, Bruylant, p. 199, 2009.
(33) Zie in dit verband L. Mandin, Des préretraites au vieillissement actif: l’évolution des politiques sociales pour 
les travailleurs âgés de plus de 50 ans en France et en Allemagne (1970-2007), Parijs, Institut d’Etudes politiques, 
p. 11, 2007.
(34) A.-M. Guillemard, Les défis du vieillissement. Age, emploi, retraite: perspectives internationales,  tweede uitga-
ve, Parijs, Armand Colin, pp. 58-59, 2010. Zie voor een recent Belgisch onderzoek op dit gebied M. Lefèbvre, 
Retraite et chômage en Belgique: les jeunes bénéficient-ils des préretraites?, Reflets et perspectives de la vie éco-
nomique, pp. 7-16, 2008. Zie ook H. Sneessens en B. Van der Linden, op. cit., p. 9, 12-17 en de aangehaalde 
referenties.
(35) A.-V. Michaux en E. Crabeels, op. cit., p. 47. Economen spreken van “sociale kosten” (in tegenstelling tot 
private kosten); zie hierover H. Sneessens en B. Van der Linden, op. cit., pp. 17-18.
(36) C. Canazza en G. Mary, op. cit., p. 314, voetnoot 3.
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situatie des te ernstiger omdat er weinig verbetering in het vooruitzicht is: de econo-
mische crisis houdt aan en de demografische ontwikkeling van de komende decen-
nia niet is tegen te houden. De babyboom is immers een papy-boom37 (“opaboom”) 
aan het worden, terwijl het geboortecijfer blijft dalen en de levensverwachting blijft 
stijgen. Dit zal leiden tot een bijna exponentiële toename van de pensioenen en de 
gezondheidszorg38.

Kortom, terwijl het brugpensioen enerzijds vermijdt dat het deel van de bevolking 
dat het meest aan de effecten van de crisis is blootgesteld, verarmt39, lijkt het ander-
zijds niet zo doeltreffend voor de jongeren en is het, gezien de zwakke economische 
groei en de demografische ontwikkeling, niet alleen nu een grote kost, maar vooral 
in de toekomst40.

1.1.2. De eerste hervormingen

 a) Actief ouder worden
Het minste dat we kunnen zeggen, is dat het voor de komende generaties niet ge-
makkelijk zal zijn om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Volgens 
de laatste statistische voorspellingen zal tegen 2060 een op vier Belgen meer dan 65 
jaar oud zijn41. De sociale zekerheid, en de pensioenen en de gezondheidszorg in het 

(37) Dit woord is overgenomen uit de krant L’Echo van 11 juli 2012: “Le papy-boom est là: +5% de pensionnés 
salariés en 2011”.
(38 B. Colmant en A. Miller, op. cit., p. 111. De relatief trage ontwikkeling van de demografie maakt deze 
voorspellingen nog nauwkeuriger en geloofwaardiger (P. Devolder en J. Boulet, op. cit., p. 127). Zie over de 
demografische uitdaging het onderzoek van D. Kessler, De vergrijzing van de bevolking. Een Europese uitda-
ging, BTSZ, pp. 969-983, 1993; zie voor een recenter onderzoek P. Devolder en J. Boulet, Défis et perspectives 
des régimes belges de pension, Brussel, La Charte, pp. 127-133, 2009, alsook D. Bloom en R. McKinnon, Social 
security and the challenge of demographic change, International Social Security Review, Vol. 63, pp. 3-21, 2010.
(39) B. Maingain, Marché du travail, éthique et droit du licenciement. Considérations critiques sur l’exercice du 
pouvoir d’exclure de l’entreprise, in S. Gilson (red.), Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage 
à Pierre Blondiau, pp. 289-290, 2008.
(40) Bruno Colmant vat het probleem goed samen: “Het begrotingsbeleid tussen de jaren zeventig en negentig was 
gebaseerd op de hypothese van een groei, waardoor er schulden konden worden gemaakt en de fiscale lasten konden 
worden doorgeschoven naar de volgende generaties. Deze hypothese vond zijn wortels in de naoorlogse babyboom en 
een demografie met een toenemende toegevoegde waarde. Het geboortecijfer begon echter te dalen en de groei af te 
vlakken. […] Het gevolg is een enorme onevenwichtigheid tussen de generaties: de oudere bevolkingsgroepen hebben 
collectief baat gehad bij de overheidsschulden, maar de volgende generaties kunnen deze schulden niet terugbetalen. De 
begrotingstekorten en de overheidsschulden hebben met andere woorden de groei van de volgende generaties geleend.” 
(B. Colmant en A. Miller, op. cit., p. 48). Zie voor een economisch standpunt H. Sneessens en B. Van der 
Linden, op. cit., p. 19.
(41) Statistieken voor 2010-2060 van de FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische In-
formatie) en het Federaal Planbureau, te downloaden vanaf de volgende website: http://statbel.fgov.be/nl/mo-
dules/publications/statistiques/bevolking/downloads/demografische_indicatoren_2010-2060.jsp (geraadpleegd 
op 29 september 2012).
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bijzonder, zal dus met 33% minder actieve mensen moeten worden gefinancierd42. 
Er is dus reden voor bezorgdheid, temeer omdat de werkgelegenheidsgraad van de 
Belgische werknemers in de leeftijdscategorie 55-64 jaar nu al een van de laagste (al 
dan niet de laagste) in Europa is43.

De politici beginnen in de jaren tachtig aan de alarmbel te trekken44, maar de po-
gingen om de omvang van het brugpensioen te beperken, zijn tevergeefs45. Vanaf 
de jaren negentig begint men op internationaal niveau na te denken46 over een her-
vorming van het pensioenstelsel, maar ook over de brugpensioenen, die worden 
beschouwd als “een factor die de financiering van de pensioensystemen nog moeilijker 
maakt”47. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, het Internationaal 
Arbeidsbureau, de Wereldbank, de Europese Unie en de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling buigen zich over nieuwe richtingen voor 
overheidsbeleid48.

In dit kader ontstaat op de G8-top van 1997 in Denver een nieuw paradigma:  
“active ageing”49. Het concept “actief ouder worden” wijst op “een mobiliserend begrip 
dat een algemene oplossing biedt voor alle mogelijke vragen die eronder vallen”50.

(42)  Ibid.
(43) In 2009 bedroeg deze werkgelegenheidsgraad 35,3%, tegenover een gemiddelde van 46% in de Europe-
se Unie (statistieken Eurostat, 1 december 2010, http://eppeurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
home, geraadpleegd op 29 september 2012).
(44) Het vergrijzingsdebat werd in België geopend in 1987 in de regeringsverklaring “Demografische evolutie en 
sociale zekerheid” (voorwoord van J.-L. Dehaene in M. Rottiers, op. cit., p. VII). De zaken worden in spoedtem-
po (hoewel deze term misschien niet de meest geschikte is) behandeld vanaf 1999 en na de regeringsverklaring 
van 14 juli met als titel “De brug naar de eenentwintigste eeuw”. Zie hierover N. Burnay, Travailleurs âgés. 
D’une politique de réduction du chômage à une politique du vieillissement actif, in L’Etat social actif. Vers un 
changement de paradigme?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p. 225 e.v., 2005.
(45) Vanaf 1983 wordt het stelsel een aantal keren gewijzigd om de toegang te beperken, maar zonder succes. Zie 
voor een gedetailleerd onderzoek van de ontwikkeling van het brugpensioenstelsel G. Gieselink, Y. Stevens en 
B. Van Buggenhout, Vervroegde uittreding van oudere werknemers in België, BTSZ, nr. 4, pp. 575-613 , 2002 
(tot 2002) alsook B. Mollet en F. Robert, op. cit., p. 101 e.v. (tot 2008). Zie ook, voor algemenere informatie, de 
analyse van de ontwikkeling van het Belgische overheidsbeleid door G. Matagne, op. cit., pp. 183-213.
(46) Zie voor een uiteenzetting over de verschillende denkfasen betreffende de problematiek van de sociale 
zekerheid tegenover de vergrijzing A. Jolivet, La politique européenne en faveur du vieillissement actif, Retraite 
et Société, nr. 36, pp. 137-157, 2002 alsook T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., pp. 14-16.
(47) L. Mandin, op. cit., p. 190.
(48) T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., pp. 7-8.
(49) T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., p. 11.
(50) Ibid.
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In Europa werd het begrip van actief ouder worden echter in een engere betekenis 
overgenomen en wordt het toegepast op werkgelegenheid en langere loopbanen51.

 
b) De Lissabonstrategie en het generatiepact

Een buitengewone Europese Raad “voor de vaststelling van de doelstellingen op het 
gebied van de werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers” vindt plaats in maart 
2000 in Lissabon52. Op deze Raad wordt de Europese werkgelegenheidsstrategie53 

gebruikt als instrument om de doelstelling te behalen die de Raad heeft vastgesteld 
voor 2010, met name een algemene werkgelegenheidsgraad van 70%54. Op de top 
van Stockholm in 2001 en Barcelona in 2002 wordt dit werkgelegenheidsbeleid 
gespecificeerd voor eindeloopbanen en wordt een werkgelegenheidsgraad geëist van 
50% voor de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar en een verhoging van de effectieve 
pensioenleeftijd met vijf jaar55. Bovendien worden er in 2003 en 2005 richtsnoeren 
aangenomen om de lidstaten te helpen bij de nationale uitvoering van wat nu de 
“Lissabonstrategie” wordt genoemd56.

In deze context, en naar aanleiding van het verslag in 2005 van de Studiecommissie 
voor de Vergrijzing57, keurt de ministerraad op 11 oktober 2005 het beruchte “So-
lidariteitscontract tussen de generaties”, beter gekend als “Generatiepact”, goed58. 
Het gaat om een stappenplan dat door de regering-Verhofstadt II en de sociale part-
ners is opgesteld en dat een oplossing moet bieden voor bepaalde effecten van de 
vergrijzing van de bevolking59. Om het actief ouder worden te bevorderen, voorzag 

(51) Daarom moet in ons onderzoek het begrip “actief ouder worden” worden geïnterpreteerd als “actief ouder 
worden op de arbeidsmarkt”. In de eerste, ruimere lezing over het concept van actief ouder worden, omvat 
het, behalve  werkgelegenheid, ook het actieve leven en het welzijn tijdens het pensioen. Zie T. Moulaert en D. 
Léonard, op. cit., pp. 5, 11-12, 16.
(52)  Buitengewone Europese Raad van 23 en 24 maart 2000, Conclusions de la Présidence, 24 maart 2000,
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm (geraadpleegd op 29 sep-
tember 2012).
(53) Behoort tot het luik “Werkgelegenheid” van het Verdrag van de Europese Unie en werd toegevoegd op de 
Europese Werkgelegenheidstop (Luxemburg, 1997).
(54) Zie voor een gedetailleerde uiteenzetting over de top van Lissabon en de gevolgen ervan bijvoorbeeld L. 
Mandin, op. cit., p. 241 e.v.
(55) T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., pp. 18-19.
(56) Zie Beschikking 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de richtsnoeren voor het werk-
gelegenheidsbeleid van de lidstaten en Besluit 578/2003/EG van de Raad van 22 juli 2003 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, http://europa.eu.
(57) Het verslag van 2005 en de latere versies ervan (de voorlopig laatste dateert van juni 2011) zijn beschikbaar 
op de website van het Federaal Planbureau, http://www.plan.be.
(58) Solidariteitscontract tussen generaties, Gehecht aan de federale beleidsverklaring, Diensten van de Eerste Mi-
nister, Brussel, 11 oktober 2005 (beschikbaar op het volgende adres: http://www.politiquessociales.net/Le-con-
trat-de-solidarite-entre-les, 625, geraadpleegd op 29 september 2012).
(59) Zie voor een gedetailleerd historisch overzicht van de uitwerking van het generatiepact T. Moulaert, Le 
Pacte de solidarité entre les générations, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006, nr. 1906-1907, pp. 7-46. Zie 
voor een uiteenzetting over de geplande maatregelen A.-V. Michaux, Le pacte de solidarité entre les générations: 
Panorama des mesures annoncées, Orientations, 2006, nr. 7, pp. 14-23.
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de regering met name in een verandering van het beleid inzake personeelsbeheer, de 
aanmoediging om opleidingen te volgen en stimulerings- en afschrikkingsmaatrege-
len om te blijven werken.

Wat het laatste betreft, wordt uiteraard het brugpensioen geviseerd. De regering, 
die niet door de vakbonden wordt gesteund, moet de voorwaarden van het brug-
pensioen verstrengen60: 1) de toegang tot het brugpensioen wordt bemoeilijkt: de 
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden worden opgetrokken; 2) het statuut van brug-
gepensioneerde wordt minder aantrekkelijk gemaakt op parafiscaal gebied en voor 
wat de pensioenberekening betreft; 3) in het kader van stimuleringsmaatregelen om 
terug tot de arbeidsmarkt toe te treden, wordt de werkgever verplicht de aanvullende 
vergoeding brugpensioen door te betalen indien de betreffende werknemer het werk 
hervat; en 4) ondernemingen in herstructurering kunnen slechts in laatste instantie, 
wanneer er geen re-integratiemaatregelen zijn, een beroep doen op brugpensioen.

Het is uiteindelijk de wet van 23 december 200561 betreffende het generatiepact die 
het pact rechtskracht geeft62. Wat het brugpensioen betreft, moet voornamelijk63 

worden verwezen naar het Koninklijk Besluit van 3 mei 200764 en de drie cao’s die 
daaruit voortvloeien65 betreffende de toegangsvoorwaarden voor het brugpensioen. 
Anderzijds is ook de wet van 27 december 200666 van belang voor wat de verstren-
ging van de parafiscale voordelen van het brugpensioen betreft67. De nieuwe regels 
zijn van kracht vanaf 1 januari 2008, met uitzondering van het parafiscale luik, dat 
om technische redenen pas van kracht wordt vanaf 1 april 201068.

(60) E. Arcq, Le blocage de l’évaluation du Pacte de solidarité entre les générations, Les analyses du CRISP en 
ligne, 22 december 2011, http://www.crisp.be, p. 2 (geraadpleegd op 29 september 2012).
(61) Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS, 30 december 2005.
(62) Voor een balans van de maatregelen die in de wet betreffende de eindeloopbanen zijn opgenomen, zie I. 
Verhelst en A. Witters, Het generatiepact en de voornaamste eindeloopbaanregelingen van werknemers, Oriën-
tatie, 2006, nr. 5, pp. 103-118.
(63) Cf. voetnoot 68.
(64) Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventionele brugpensioen in het kader van het 
generatiepact, BS, 8 juni 2007 (nieuwe titel: Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag). Dit Koninklijk Besluit heeft ook de verzoeken van de sociale partners in acht 
genomen die in het interprofessioneel akkoord 2007-2008 van 2 februari 2007 zijn opgenomen (B. Mollet en 
F. Robert, op. cit., p. 129).
(65) Cao nr. 91, 92 en 93, die in de Nationale Arbeidsraad zijn afgesloten.
(66) Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), BS, 28 december 2006, art. 114 tot en met 
148.
(67) Zie voor een uiteenzetting over de wijzigingen op het gebied van parafiscaliteit die er na het generatiepact 
zijn gekomen A.-V. Michaux, Prépensions: les grands axes du nouveau régime parafiscal, Orientations, 2010, 
nr. 7, pp. 1-12.
(68) Zie A.-V. Michaux en E. Crabeels, op. cit., pp. 54-55, voor uitleg over de “wetgevingskronkels” die deze 
vertraging hebben veroorzaakt.
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1.2. NUTTIGE SCHOKBEWEGING
Vervolgens is er de economische crisis van 2008-2009, de zwaarste crisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog69. Uit een crisis geraken kan worden vergeleken met het ne-
men van een bocht: men moet op het juiste moment versnellen. Dit is misschien 
niet helemaal te vergelijken, maar dit is wat de Europese Unie ons wil laten doen, 
namelijk onmiddellijk weer optrekken na de mislukking van de Lissabonstrategie 
(eerste paragraaf ). De economische crisis heeft in werkelijkheid een nuttige schok-
beweging teweeggebracht en geleid tot hervormingen (tweede paragraaf ).

1.2.1. De Europa 2020-strategie en de mislukking van het generatiepact
De maatschappelijke gevolgen van de crisis zijn aanzienlijk en nopen de wetgever 
het sociaal recht aan te passen aan de conjunctuur via een aantal “anticrisismaatre-
gelen”70. Het brugpensioen wordt herzien en afgestemd op de situatie71: de crisis te-
kent de uitdagingen van de vergrijzing nog scherper af72, omdat door de herstructu-
reringen het aanbod aan jonge werknemers toeneemt en de aanwerving van oudere 
werknemers wordt ontmoedigd73 74. De Raad van de Europese Unie is van mening 
dat de crisis “veel van wat er sinds 2000 bereikt was, [heeft] tenietgedaan”75.

(69) A. Lamfalussy, The Specificity of the Current Crisis, in La crise économique et financière de 2008-2009. L’en-
trée dans le 21e siècle?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p. 25, 2010. In hetzelfde werk neemt Jean De Ruyt de cijfers 
van 2009 over van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie over de dalende groei “voor 
het eerst sinds 1945” (J. De Ruyt, Causes, effets et leçons de la crise financière, in La crise économique et financière 
de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p. 36, 2010). We zijn dus duidelijk op het 
hoogtepunt van de economische malaise van de laatste bijna 40 jaar. Zie ook A. Pino en J. Yermo, The impact 
of the 2007-2009 crisis on social security and private pension funds: A threat to their financial soundness?, 
International Social Security Review, vol. 63, p. 28, 2010.
(70) Zie voor een algemeen overzicht van de maatregelen die tijdens de crisis zijn aangenomen O. Wéry, Le 
point sur les plans sociaux pendant la crise, J.T.T., pp. 177-184, 2010. Zie ook voor een internationale analyse 
van de effecten van de crisis op de sociale zekerheid F. Bonnet, E. Ehmke en K. Hagemejer, Social security in 
times of crisis, International Social Security Review, vol. 63, pp. 47-70, 2010.
(71) De recentste ontwikkelingen van het conventionele-brugpensioenstelsel, waarop de crisis uiteraard ook een 
invloed heeft, dateren van de programmawet van 23 december 2009 (BS, 30 december 2009) en van de wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS, 31 december 2009), die de eerder genoemde wet van 27 
december 2006 houdende diverse bepalingen (I) hebben gewijzigd.
(72) Interview met Brendan Whelan, professor aan het Economic and Social Research Institute (Ierland), 
Brèves, 21 juni 2009, “La crise économique exacerbe les problèmes liés au vieillissement de la main d’œuvre 
(Séminaire technique sur le maintien et le retour à l’emploi des seniors)”, Internationale vereniging voor soci-
ale zekerheid, http://www.issa.int/fre/Breves-et-evenements/News2/La-crise-economique-exacerbe-les-proble-
mes-lies-au-vieillissement-de-la-main-d-œuvre (geraadpleegd op 29 september 2012).
(73) Ibid.
(74) Zo zou volgensTrends Tendance, die de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg aanhaalt, het aantal 
bruggepensioneerden tussen 2006 en 2010 met 6% zijn gestegen, http://trends.levif.be/economie/actualite/
politique-economique/prepensions-sous-pression-la-fgtb-s-invite-au-mr/article-1195113002216.htm (geraad-
pleegd op 29 september 2012).
(75) Europese Raad van 25 en 26 maart 2010, Conclusies van de Raad, 26 maart 2010, http://www.consilium.
europa.eu.
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In maart 201076 heeft de Europese Unie een nieuw beleid voor werkgelegenheid 
en groei gelanceerd: de “Europa 2020”-strategie77. Volgens de Raad van de Europe-
se Unie wordt hiermee “[aangegeven] hoe we verder moeten gaan” in de structurele78 

hervormingen die moeten worden uitgevoerd om het Europese sociale model te 
redden79. Hiervoor heeft de Raad vier prioritaire gebieden afgebakend (kennis en 
innovatie, een duurzame economie, een hoge werkgelegenheid en sociale insluiting) 
en vijf algemene doelstellingen vastgesteld (werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, 
sociale insluiting en energie). Men wil “meer en kwalitatief betere banen scheppen in 
de Europese Unie”80. De Raad heeft dit herhaald wanneer hij het Pact voor groei en 
banen op 29 juni 2012 aannam: werkgelegenheid is een van de belangrijkste priori-
teiten van het Europese beleid om uit de crisis te geraken81.

Voor werkgelegenheid betekent dit concreet dat men tegen 2020, in de leeftijds-
groep van 20-64 jaar, een arbeidsparticipatiegraad van 75% wil behalen door middel 
van een grotere participatie van oudere werknemers82. De Europese Commissie heeft 
de geplande manieren om deze doelstelling voor de periode 2010-2015 te behalen, 
uitdrukkelijk opgenomen in haar richtsnoeren voor werkgelegenheid83. België heeft 
uiteraard nog een lange weg te gaan om deze doelstelling te bereiken84, vooral omdat 
de Europa 2020-strategie geen rekening houdt met de Lissabondoelstelling, die lang 
niet werd bereikt.

Bij de vervanging van de Lissabonstrategie door de Europa 2020-strategie werd het 
generatiepact beoordeeld en kwam men tot de conclusie dat ook dit pact “zijn doel 
heeft gemist”85. Het aantal nieuwe bruggepensioneerden per jaar steeg immers van 
13.826 in 2006 naar 16.900 in 200986.

(76) Ibid.
(77) Zie http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (geraadpleegd op 29 september 2012).
(78) Dit wensen we te benadrukken.
(79) Europese Raad van 25 en 26 maart 2010, Conclusies van de Raad, 26 maart 2010,
http://www.consilium.europa.eu.
(80)  T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., p. 21.
(81) Europese Raad van 28 en 29 juni 2012, Conclusies van de Raad, 29 juni 2012,
http://www.consilium.europa.eu.
(82) Europese Raad van 25 en 26 maart 2010, Conclusies van de Raad, 26 maart 2010,
http://www.consilium.europa.eu.
(83)  Besluit 2010/707/EU van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegen-
heidsbeleid van de lidstaten, http://europa.eu.
(84)  Het Nationaal Hervormingsprogramma van april 2010 beoogt “een werkgelegenheidsgraad voor de 20- tot 
64-jarigen van 73,2%, dat is een stijging met 5,6 procentpunt in tien jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse gemiddelde 
nettocreatie van 56 000 banen tot 2020.” (zie Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Jaarverslag, juni 2011, p. 75).
(85) Titel van een artikel in La Libre Belgique van 23 oktober 2008, http://www.lalibre.be/actu/belgique/arti-
cle/454736/le-pacte-des-generations-rate-sa-cible.html (geraadpleegd op 29 september 2012).
(86) Zie het artikel in Trends Tendance, http://trends.levif.be/economie/actualite/entreprises/quand-prepensi-
on-rime-avec-recession/article-1194965419505.htm (geraadpleegd op 29 september 2012).
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Deze weinig rooskleurige cijfers moeten echter worden gerelativeerd. We halen er 
vier hoofdelementen uit: 1) zoals we reeds hiervoor hebben aangegeven, moet uiter-
aard rekening worden gehouden met de zeer ongunstige economische omstandig-
heden, die rechtstreeks een invloed hebben gehad op de werkloosheidsgraad van de 
werknemers, voornamelijk de oudere werknemers87; 2) zoals we ook reeds hebben 
gezegd, heeft men vóór april 2010 niet echt kunnen gebruikmaken van het nieuwe 
parafiscale stelsel om werknemers te ontmoedigen met brugpensioen te gaan; 3) bo-
vendien heeft men de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden wel verstrengd, maar heeft 
men ook de mogelijkheid uitgebreid om de inactiviteitsjaren gelijk te schakelen met 
activiteitsjaren, wat in de praktijk het obstakel van de loopbaanvoorwaarde deels 
heeft weggenomen88; 4) tot slot moet worden benadrukt dat het aantal werknemers 
dat voor de leeftijd van 55 jaar met brugpensioen wordt gestuurd, sterk is gedaald 
(-80%)89 (aangezien deze werknemers in principe minder zijn blootgesteld aan de 
gevolgen van herstructureringen dan de 55-64-jarigen, zou men kunnen besluiten 
dat het generatiepact gevolgen heeft gehad op deze leeftijdscategorie).

Ondanks deze relativering zou het fout zijn zomaar te stellen dat het generatiepact 
zijn doelstelling heeft bereikt, met name een hogere werkgelegenheidsgraad, ook al 
zou men als referentie de teloorgegane Lissabonstrategie nemen. De FOD Werk-
gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is in het algemeen tot dezelfde conclusie 
gekomen in zijn “interne” beoordeling van het pact in september 200990, 91.

1.2.2. De crisis van de welvaartsstaat en de nuttige schokbeweging
De problematiek van de eindeloopbanen en de “crisis van het brugpensioen” is in 
wezen een van de aspecten van de doodstrijd – vergeef ons het woord – van het 
winnende naoorlogse model, met name de welvaartsstaat. Dit sociale model, dat 
overwegend wordt toegepast in de continentale stelsels, waaronder dat in België, 
krijgt al een dertigtal jaren heel wat, en steeds meer kritiek, met name dat het model 

(87) Er werd bij herstructureringen massaal gebruikgemaakt van het brugpensioen. Zie E. Arcq, op. cit., p. 2.
(88) A.-V. Michaux, Prépensions: les grands axes …, op. cit., p. 11.
(89) Zie het artikel in Trends Tendance, http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/prepen-
sions-sous-pression-la-fgtb-s-invite-au-mr/article-1195113002216.htm (geraadpleegd op 29 september 2012).
(90) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, “Het Generatiepact gewikt en gewogen. Zijn de doel-
stellingen bereikt? – Facts & Figures”, PowerPoint-presentatie, 10 september 2009.
(91) Voor wat de beoordeling van het generatiepact betreft, moet worden opgemerkt dat deze was opgenomen 
in het programma voor de besprekingen over het interprofessioneel akkoord 2012-2013. Na de mislukte on-
derhandelingen over dit interprofessioneel akkoord, heeft de minister van Werk deze taak op 31 maart 2011 
toevertrouwd aan de Nationale Arbeidsraad en als deadline 1 oktober 2011 gesteld (zie persbericht van 22 sep-
tember 2011 van de vice-eerste minister en minister van Werk van toen, Joëlle Milquet), maar door spanningen 
in de Raad werd de beoordeling van het generatiepact doorgeschoven naar de volgende regering. Het is dus 
uiteindelijk de formateur die de kwestie heeft geregeld. Over de moeilijke beoordeling van het generatiepact, 
zie E. Arcq, op. cit., p. 3 e.v. 
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achterophinkt op de ontwikkeling van de wereldeconomie92. Aangezien de uitga-
ven toenemen, maar de (vooruitzichten op) inkomsten minder snel toenemen (zelfs 
dalen), zou dit gulle sociaal model immers op de lange termijn geen toereikend 
socialezekerheidsniveau meer kunnen garanderen93, 94.

Een ander verontrustend fenomeen dat met dit probleem verband houdt, is de men-
taliteit van het volk: burgers hebben geen goed beeld meer van de solidariteitsme-
chanismen die schuilgaan achter het systeem. Deze zijn immers zo ondoorzichtig 
geworden95. Bijgevolg zien ze het verband tussen hen en de anderen niet meer, waar-
door ze onverantwoordelijk96, zelfs egoïstisch en corporatistisch worden, en dit in 
tijden waarin sociale veranderingen moeilijk kunnen worden teweeggebracht97. Of 
om het radicaler te stellen: de publieke opinie zou “een soort mythologisch verleden 
scheppen ter ondersteuning van de huidige verzuchtingen”98.

Tegen de achtergrond van deze maatschappelijke angst, die wordt gekenmerkt door 
angst voor de toekomst en een terugkeer naar de sociale verworvenheden van het 
verleden99, is het de verdienste van de economische crisis van 2008, die volgens velen 
ook “de eenentwintigste eeuw inluidt”100, dat zij een nuttige schokbeweging teweeg-
brengt en leidt tot hervormingen101. Het is dan ook niet goed “zich neer te leggen bij 
het verdict van een welvaartsstaat in crisis, maar er moet worden nagedacht over nieuwe 
manieren om samen een zinvolle toekomst uit te denken”102.

(92) Een van de ontelbare onderzoeken over dit onderwerp is dat van P. Rosanvallon, La crise de l’Etat-provi-
dence, Parijs, Seuil, 1984.
(93)  P. Rosanvallon, op. cit., pp. 7-8.
(94) Zie, voor informatie over het verband tussen de economische crisis en de crisis van de welvaartsstaat, D. 
Dumont, La responsabilisation des personnes sans emploi en question, Brussel, La Charte, 2012, p. 60 e.v.
(95) P. Rosanvallon, op. cit., p. 125.
(96) P. Rosanvallon, op. cit., p. 126.
(97) P. Rosanvallon, op. cit., p. 125. Dit is het “path dependency-” syndroom, dat stelt dat hervormingen maar 
beperkt mogelijk zijn als gevolg van de in het verleden gemaakte beleidskeuzes. Zie hierover G. Matagne, op. cit., 
p. 186; N. Burnay, «Travailleurs âgés. D’une politique…», op. cit., p. 210 en 214.
(98) A. Vandevelde, “Solidariteit in de XXIste eeuw”, BTSZ, nr. 4, p. 579, 2010.
(99) P. Rosanvallon, op. cit., p. 36. Zie in dit verband R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé?, 
Parijs, Seuil, p. 51 en 58, 2003, alsook J.-C. Guillebaud, Le goût de l’avenir, Parijs, Seuil, pp. 47-48, 2003, aan-
gehaald door I. Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irréversibilité relative, 
Brussel, Bruylant, p. 584, 2008. Zie ook D. Pieters, Naar een nieuwe en andere benadering van de inkomensver-
vangende en kostencompenserende prestaties van de sociale zekerheid, BTSZ, nr. 4, pp. 591-598, 2010, volgens 
wie “Het immobilisme te wijten kan zijn aan een gebrek aan langetermijnvisie” (p. 597).
(100) Voorwoord van B. Coulie in La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle ?, 
Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p 11, 2010.
(101) B. Colmant en A. Miller, op. cit., p. 49.
(102) I. Hachez, op. cit., p. 600. Zie in dit verband B. Remiche, La crise économique et financière. Pour une régu-
lation entre la légalité et l’opportunité économique, in La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans 
le 21e siècle?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, p. 78, 2010.
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Wat de eindeloopbanen betreft, is de crisis van 2008 een echte vuurproef. Volgens 
Lou Mandin “[is] de problematiek van de brugpensioenen bijzonder interessant voor 
zover ze een voorbeeld is van de manier van denken en organiseren van sociale bescher-
ming die gedurende meerdere decennia domineerde en die vandaag opnieuw in vraag 
wordt gesteld” 103. Sinds de jaren zeventig heeft het sociaal recht immers een aantal 
oplossingen bedacht voor een economisch probleem dat men toen als conjunctureel 
beschouwde. Het conventionele brugpensioen was hiervan een voorbeeld. Tot grote 
schade van iedereen is de crisis echter nog niet verdwenen. De dan ook structurele 
kost van de sociale maatregelen werd een zware last voor de overheidsfinanciën, 
die, gezien de demografische ontwikkeling, eigenlijk nodig waren om de economie 
weer te doen groeien. In deze malaise wordt het brugpensioenstelsel, dat al enkele 
jaren op de strafbank zit, definitief onhoudbaar: “[waar] het brugpensioen werd be-
schouwd als een oplossing voor een probleem, wordt het nu zelf beschouwd als een pro-
bleem waarvoor een oplossing moet worden gevonden”104. Verschillende malen worden 
de toegangsvoorwaarden voor het stelsel verstrengd, maar, zoals we reeds zeiden, 
blijft dit zonder resultaat.

De crisis van 2008 maakt een einde aan deze periode van mislukken en dralen. Ze 
kondigt een nieuwe periode aan, waarin de politici zich bewust worden van de ver-
loren tijd en beseffen dat ze niet langer passief moeten wachten op een economisch 
herstel105. Ze maken zich geen illusies meer: er zijn radicale maatregelen nodig die 
de “padafhankelijkheid” (path dependency) die eigen is aan het sociaal recht, door-
breken106 en een einde maken aan de triomfalistische aard ervan, die het einde van 
de “Trente Glorieuses” heeft ingeluid.107, 108.

Deze crisis gaat dus ook om de terugkeer naar de solidariteit109. En hierbij speelt het 
conventionele brugpensioen een belangrijke rol. In het volgende hoofdstuk zullen 
we zien op welke manier.

(103) L. Mandin, op. cit., p. 21.
(104) G. Matagne, op. cit., p. 209.
(105) G. Matagne, op. cit., pp. 198-199.
(106) Cf. voetnoot 97.
(107) Zie M. Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, Luik, Collection scientifique de la faculté de droit de 
Liège, pp. 41-43, 1994.
(108) Zie in dit verband L. Mandin, op. cit., p. 280.
(109) Zie in dit verband B. Lechat, “Crise de confiance, crise de conscience”, La Revue Nouvelle, 2009, nr. 2, 
pp. 26-28.
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2. WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG: EEN VOLLEDIG NIEUW PERSPECTIEF

In het debat over actief ouder worden, dat nog niet is afgerond110, heeft de econo-
mische crisis als het ware een elektroshock veroorzaakt, een pijnlijke weliswaar, maar 
een die ook nieuwe kracht gaf. In België bracht dit eind 2011 een nieuwe hervor-
ming teweeg die het landschap van het conventionele brugpensioen grondig heeft 
gewijzigd en het stelsel heeft omgevormd tot “werkloosheid met bedrijfstoeslag”. 
Het is passend dit nieuwe stelsel te bespreken en de grote lijnen ervan uiteen te 
zetten. Dit is waarover dit tweede hoofdstuk zal gaan.

In het eerste deel hebben we het met name over het “wat”, “waarom” en “hoe” van 
de zoveelste hervorming die nauwelijks opvalt in een al bijna routinematig proces. We 
vertrekken dan ook vanuit de “klassieke” aspecten om de laatste hervorming van de 
werkloosheid met bedrijfstoeslag te bespreken. We tonen pas in het tweede deel wat 
er met deze structurele hervorming grondig is veranderd. In dit kader kunnen we nu 
al benadrukken dat de regering-Di Rupo haar stempel heeft gedrukt op een volledig 
nieuw perspectief door zeer duidelijk te stellen, tot in de benaming van het stelsel 
toe, dat het eerder gaat om werkloosheid dan een pre-ouderdomspensioen.

2.1. EEN ZOVEELSTE HERVORMING
In zijn ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011, kondigt 
Elio Di Rupo een “structurele hervorming van het brugpensioen”111 aan. Deze politieke 
verklaring is afgestemd op de Europese eisen in de Europa 2020-strategie, die wil dat 
“de uitzonderlijke steunmaatregelen die zijn getroffen om de crisis te bestrijden, worden 
losgelaten”112.

Op 28 december is de hervorming een feit. Bij deze hervorming wordt de naam 
van het stelsel veranderd: de wet van 28 december 2011113 spreekt voortaan van 
“werkloosheid met bedrijfstoeslag”114. De inhoud ervan wordt overigens gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 28 december 2011115, terwijl een ander Koninklijk Besluit 

(110) Still unfinished” in 2010, volgens K. Hinrichs, “A Social Insurance State Withers Away. Welfare State 
Reforms in Germany – or: Attempts to Turn Around in a Cul-de-Sac”, in A long goodbye to Bismarck? The politics 
of welfare reform in Continental Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 47. Deze auteur 
analyseert de komst en de ontwikkeling, sterk gelijkend op die in België, van de “nieuwe paradigma’s” van de 
welvaartsstaat in Duitsland.
(111) E. Di Rupo, Ontwerpverklaring over het algemeen beleid, 1 december 2011, p. 77 (zie de ontwikkelingen 
p. 91 e.v.).
(112) Europese Raad van 25 en 26 maart 2010, Conclusies van de Raad, 26 maart 2010, http://www.consilium.
europa.eu.
(113) Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS, 30 december 2011.
(114) Art. 83.
(115) Koninklijk Besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot 
regeling van het conventionele brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen 
van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers, BS, 30 december 2011.
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van dezelfde dag116 het halftijds brugpensioen afvoert117. De wet en de Koninklijke 
Besluiten treden al snel in werking, namelijk op 1 januari 2012118, 119. Het is hier 
onze bedoeling een zeer algemeen overzicht te geven van de nieuwe bepalingen120.

In het algemeen werden de voorwaarden om te genieten van het stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag121 gevoelig verstrengd, zowel op het gebied van leeftijd 
als op het gebied van loopbaan. Dit is allesbehalve een verrassing als we de moeite 
doen om even terug te kijken naar de verschillende hervormingen die er sinds de 
jaren tachtig achtereenvolgens zijn geweest en die al tot dit besluit kwamen. We kun-
nen desalniettemin al vertellen dat de afwijkingen ten gunste van bepaalde werkne-
merscategorieën worden behouden, in het bijzonder de afwijkingen met betrekking 
op de zwaarte van de arbeid, die al snel na het generatiepact werden ingevoerd.

Het leek ons nuttig om in onze korte beschrijving een onderscheid te maken tussen 
WBT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering en andere vormen 
van WBT. In het eerste geval is de WBT immers een redmiddel voor oudere werk-
nemers in het geval van collectief ontslag (wat op één lijn zit met het stelsel van 
brugpensioen als ontworpen in 1974)122, terwijl in het tweede geval eerder persoon-
lijke overwegingen meespelen (de wil van de partijen, met name de werkgever, de 
werknemer of beide). Dit onderscheid heeft uiteraard gevolgen op de toegangsvoor-
waarden voor de WBT.

(116) Koninklijk Besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 30 juli 1994 
betreffende het halftijds brugpensioen, BS, 30 december 2011. Zie ook artikelen 79 tot en met 82 van de voor-
noemde wet van 28 december 2011.
(117) We blijven niet te lang stilstaan bij deze verandering die uiteraard ook deel uitmaakt van het beleid voor 
de activering van oudere werklozen. Zie hierover M. Dauphin, De la prépension conventionnelle au régime de 
chômage avec complément d’entreprise, L’Indicateur Social, 2012, nr. 2, p. 12 e.v.
(118) Zie de voornoemde wet van 28 december 2011, art. 84 en het voornoemde KB van 28 december 2011 
tot wijziging van het KB van 3 mei 2007, art. 12.
(119) Merk op dat deze hervormingen, als bijzonder geval, niet van toepassing zijn op de werknemers van het 
stads- en streekvervoer (PC nr. 328); voor hen blijft het oude stelsel van toepassing (met name het Koninklijk 
Besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventio-
neel brugpensioen, BS, 11 december 1992). Zie M. Dauphin, op. cit., p. 12.
(120) Zie voor een volledige en actuele uiteenzetting van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag de 
recent gepubliceerde onderzoeken van Y. Stevens, Werkloosheid met bedrijfstoeslag, in Praktijkboek sociale zeker-
heid 2012 voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, pp. 651-713, 2012, alsook van Claeys 
en Engels, La rupture du contrat de travail d’un travailleur âgé — Outplacement — Régime de chômage avec 
complément d’entreprise (anciennement ‘Prépension’) — Pension, in Contrats de travail. Licenciement et démission, 
Waterloo, Kluwer, pp. 445-525, 2012. Zie ook de beknoptere, maar zeer duidelijke nota van de UCM (april 
2012, Info nr. 12, http://www.ucm.be, geraadpleegd op 29 september 2012).
(121) Hierna “WBT” genoemd.
(122) Zie N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 229, die het heeft over een “veiligheidsklep”.
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Verder moeten we ook verduidelijken dat we het niet zullen hebben over het nogal 
complexe overgangsstelsel123, aangezien dat ons te ver zou leiden en weinig bijdraagt 
aan het debat waarover dit eindwerk gaat124. Bijgevolg beperken we ons tot een zo 
duidelijk mogelijke bespreking van het huidige stelsel, uitsluitend voor de nieuwe 
cao’s die na 1 januari 2012 zijn afgesloten.

2.1.1. WBT indien geen onderneming in moeilijkheden of herstructurering
Voor wat het basisstelsel125 betreft, blijft de leeftijdsvoorwaarde op 60 jaar. De loop-
baanvoorwaarde verandert wel: van 30 jaar (mannen) en 26 jaar (vrouwen) aan-
toonbaar beroepsverleden vóór de hervorming tot 40 jaar na de hervorming126. Deze 
vereiste van 40 jaar loopbaan zal van toepassing zijn vanaf 2015 voor mannen en 
vanaf 2024 voor vrouwen.

Er dient te worden opgemerkt dat het stelsel van lange loopbanen127, op basis waar-
van men op 58 jaar met brugpensioen kon gaan, wordt geschrapt. Het Koninklijk 
Besluit van 3 mei 2007 brengt de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op hetzelfde 
niveau als die van het basisstelsel (dus 60 jaar oud en 40 jaar beroepsverleden)128.

Voor wat het stelsel van zware beroepen betreft, zijn er in de praktijk twee “substel-
sels”. 1) Het eerste substelsel, op de leeftijd van 58 jaar, betreft ploegwerk, perma-
nent werk voor ononderbroken diensten en werk in nachtploegen. Dit stelsel wordt 
met onmiddellijke ingang afgeschaft voor mannen en geleidelijk aan tot in 2015 
voor vrouwen129. 2) Het tweede substelsel betreft enerzijds werk dat nachtwerk om-
vat en dat gedurende minstens 20 jaar werd verricht130 en anderzijds arbeidsonge-
schiktheid in de bouwsector. Dit stelsel maakt WBT mogelijk vanaf de leeftijd van 
56 jaar en 33 jaar beroepsverleden en blijft ongewijzigd131.

(123) Dat betrekking heeft op de cao’s van zowel voor 1 januari 2012 als na 1 januari 2012, maar als ononder-
broken verlenging van een cao die voor 1 januari 2012 werd afgesloten en neergelegd.
(124) Vertrekkende van het beginsel dat het overgangsstelsel, dat betrekking heeft op een meer of minder nabije 
toekomst, geen enkele invloed heeft op de inzet van de hervorming.
(125) Met name het WBT-stelsel als bepaald in cao nr. 17.
(126) Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS, 
8 juni 2007, art. 2.
(127) Sectorale cao’s.
(128) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 3, lid 2.
(129) De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zijn inderdaad verhoogd van, respectievelijk, 58 tot 60 en 35 tot 
40 jaar. Voor vrouwen wordt de loopbaanvoorwaarde (en enkel deze voorwaarde) geleidelijk aan gewijzigd: 35 
jaar in 2012 en 2013, 37 jaar in 2014 en tot slot 40 jaar in 2015. Naast de loopbaanvoorwaarde zijn er uiter-
aard nog de andere voorwaarden (dan die van leeftijd en loopbaan) die ongewijzigd zijn gebleven: minstens 5 
jaar een zwaar beroep gedurende de laatste 10 jaar of 7 jaar een zwaar beroep gedurende de laatste 15 jaar. Zie 
voornoemd KB van 3 me 2007, art. 3, lid 3.
(130) Dit stelsel moet in een sectoraal cao zijn opgenomen; indien dit niet mogelijk is, cf. het subsidiaire stelsel 
van cao nr. 97 (verlengd tot en met 31 december 2012) dat in dezelfde voorwaarden voorziet.
(131) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 3, lid 1.
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Er werd ook niet geraakt aan het stelsel van mindervalide werknemers en werknemers 
met ernstige lichamelijke problemen, krachtens hetwelke deze werknemers vanaf de 
leeftijd van 58 jaar en 35 jaar beroepsverleden het recht hebben op WBT132, noch 
aan het stelsel van zeer lange loopbanen133, krachtens hetwelke de werknemer (zowel 
man als vrouw) op de leeftijd van 56 jaar en na een loopbaan van 40 jaar recht heeft 
op WBT134.

Tot slot, ter herinnering, was het voorzien dat de twee speciale stelsels op 56 en 57 
jaar, een erfenis van oude cao’s, zouden geschrapt worden respectievelijk in 2013 
en 2015135.

2.1.2. WBT indien onderneming in moeilijkheden of herstructurering
De afwijkingen zijn aanzienlijker in het geval van werknemers die collectief worden 
ontslagen. Wat specifiek is voor dit stelsel, is dat de minister van Werk de voorwaar-
den van het WBT kan aanpassen (en vooral kan versoepelen) aan de maatschappe-
lijke realiteit.136

De loopbaanvoorwaarde blijft gelijk: men moet een beroepsverleden van 20 jaar als 
loontrekkende aantonen, ofwel een beroepsverleden van 10 jaar in dezelfde sector 
en in de 15 jaar voorafgaand aan het einde van de beëindiging van de werkovereen-
komst. Het is de leeftijdsvoorwaarde die kan worden aangepast, maar er is toch nog 
een minimum dat de minister moet aanhouden.

Dit minimum is afhankelijk van het feit of het om een onderneming in moeilijk-
heden of een onderneming in herstructurering gaat. In het eerste geval is de mi-
nimumleeftijd op termijn 55 jaar. De leeftijd is 52 jaar en zal jaarlijks tot en met 
2018 toenemen met 6 maanden. In het tweede geval is de minimumleeftijd 50 jaar 
voor ondernemingen die zijn erkend als onderneming in herstructurering in 2012 
en 55 jaar vanaf 2013. Indien echter aan de volgende drie cumulatieve voorwaar-
den wordt voldaan, wordt de minimumleeftijd geleidelijk opgetrokken op dezelfde 
manier als voor ondernemingen in moeilijkheden: 1) het aangekondigde collectieve 
ontslag betreft minstens 20% van alle werknemers die door de werkgever worden 
tewerkgesteld; 2) het collectieve ontslag betreft alle werknemers van een technische 
bedrijfseenheid of een volledige afdeling van de onderneming; en 3) deze technische 
bedrijfseenheid of volledige afdeling van de onderneming moet op de dag van de 
aankondiging van het collectieve ontslag al minstens 2 jaar bestaan.

(132) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 3, lid 6.
(133) Met name het WBT-stelsel als bepaald in cao nr. 96.
(134) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 3, lid 7.
(135) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 3, leden 4 en 5.
(136) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 14 tot en met 19.
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In het Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 is de definitie van “onderneming in moei-
lijkheden” en “onderneming in herstructurering” vastgelegd137; de definities van “af-
deling van de onderneming” en “al minstens twee jaar bestaan” zijn in een ander 
Koninklijk Besluit opgenomen138.

Zoals we reeds zeiden, in het geval van herstructureringen of moeilijkheden blijft dit 
speciale stelsel ondanks alles ruim in situaties waarin redelijk gezien een terugkeer 
naar de arbeidsmarkt niet mogelijk is. Het is dan ook een “porte de sortie honorable” 
(een waardige exitregeling) volgens het ABVV.139 Toch is een dergelijk beleid niet 
schizofreen140; het beantwoordt aan een zeer verschillende maatschappelijke doel-
stelling141 en doet helemaal geen afbreuk aan het algemene beginsel om de toegangs-
mogelijkheden tot de WBT te beperken.

2.2. EEN VOLLEDIG NIEUW PERSPECTIEF
Het is duidelijk dat de WBT-hervorming a priori de gewoonten niet drastisch ver-
andert, want er wordt al jaren voortdurend gesleuteld aan de toegangsvoorwaarden 
voor het stelsel. De inspanning vandaag is wel radicaler dan in het verleden, maar 
in se hoeft dit ons niet te verbazen. Toch is deze hervorming, als we er goed over 
nadenken, allesbehalve banaal: zoals we zullen beschrijven in de eerste paragraaf, 
schuilt er achter deze naamswijziging van het stelsel een opmerkelijk denkproces. 
In de tweede paragraaf zullen we de lezer uitnodigen na te denken over dit volledig 
nieuwe perspectief, dat het stelsel opnieuw op het niveau van werkloosheid brengt 
en dat hierdoor de flexizekerheid laat meespelen. We gaan tot slot in de derde pa-
ragraaf verder met een studie van het begrip inzetbaarheid, dat alle aspecten van de 
actieve welvaartsstaat centraliseert en zal dienen als uitgangspunt voor het vervolg 
van onze uiteenzetting.

2.2.1. Een denkproces
De hervorming van de WBT begint met een naamswijziging die “meer in overeen-
stemming met de realiteit”142 is. Zoals de naam het zegt, is de werknemer die voortij-
dig de arbeidsmarkt verlaat, een werkloze en geen (of niet langer) een “bijna gepen-
sioneerde”. Dit is een interessant detail.

(137) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 14 en 15.
(138) Voornoemd KB van 3 mei 2007, art. 18, lid 7, vijfde alinea.
(139) Aangehaald door E. Arcq, op. cit., p. 4.
(140) Als antwoord op N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 217.
(141) Dit is overigens de reden waarom sommigen spreken over het “nieuwe recht van ondernemingen in herstruc-
turering”. Zie B. Maingain, op. cit., pp. 279-316, in het bijzonder pp. 306-307 en p. 315.
(142) E. Di Rupo, Ontwerpverklaring over het algemeen beleid, 1 december 2011, p. 91.
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Op de vooravond van het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit 
tussen de generaties143 verandert de nieuwe eerste minister het perspectief grondig. 
Behalve een nieuwe verstrenging van de toegang tot het stelsel, wil hij vooral een 
sterke bewustwording teweegbrengen144: de politieke leiders, die zich genoodzaakt 
zien delicate, zelfs impopulaire maatregelen te nemen, kunnen hun doelstellingen 
slechts behalen als het volk zich volledig bewust is van de redenen waarom zo veel 
mogelijk personen aan het einde van hun loopbaan moeten blijven werken145. Zoals 
een auteur besloot, “beseffen we wel dat het vertrouwen kan worden hersteld, en dus 
een einde aan de crisis kan worden gemaakt, via onze collectieve bekwaamheid om te 
ontwikkelen wat ons voortdurend verbindt, en niet zo zeer via een heropleving van de 
consumptie”146.

In dergelijke situatie moeten ook de troepen opnieuw worden aangestuurd147. We 
moeten, zoals Pierre Rosanvallon zei, de door een eerder culturele dan economische 
crisis slapper geworden sociale banden “ zichtbaarder”148 maken149. Dit is in zekere 
mate wat de regering-Di Rupo wou bereiken. In deze zin is het een heel denkpro-
ces150 dat schuilt achter de overgang van het brugpensioen naar de WBT.

2.2.2. “Flexizekerheid” aan het einde van de loopbaan

 a) Actieve welvaartsstaat en flexizekerheid
De wijziging van onze kijk op de zaken, dit volledig nieuwe perspectief, is in lijn met 
de actieve welvaartsstaat en, meer bepaald, met flexizekerheid.

(143) Zie de officiële website http://europa.eu/ey2012 en de website van AGE Platform Europe (dat verenigin-
gen samenbrengt en een belangrijke rol heeft gespeeld bij de voorstelling van dit jaar voor actief ouder worden) 
http://www.age-platform.eu/fr/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-ge-
nerations (geraadpleegd op 29 september 2012). Bovendien wordt in 2012 ook de tiende verjaardag gevierd van 
het Internationale actieplan inzake vergrijzing van de Verenigde Naties, als aangenomen in Madrid op 12 april 
2002 naar aanleiding van de tweede Wereldconferentie inzake vergrijzing.
(144)  Zie I. Verhelst en A. Witters, op. cit., p. 103, die na het generatiepact al hadden benadrukt dat, behalve  
een “facelift” van het brugpensioen, ook de mentaliteiten zouden moeten worden gewijzigd.
(145) Het gaat hier over een volledig nieuw perspectief, want vele mensen associëren het brugpensioen met 
het pensioen. Een van de vele voorbeelden hiervan is de benaming “Assemblée wallonne des Pensionnés et 
Prépensionnés de la FGTB” (Waalse vergadering van gepensioneerden en bruggepensioneerden van het ABVV) 
(zie F.G.T.B., Les enjeux de la réforme des pensions. Analyse de la note du Formateur et du Rapport 2011 du 
Comité d’Etude sur le Vieillissement, Assemblée wallonne des Pensionnés et Prépensionnés de la FGTB, Persdossier, 
Ciney, 13 oktober 2011).
(146) B. Lechat, op. cit., p. 28.
(147)  De koning heeft in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag van 21 juli 2012 overigens 
benadrukt dat “er structurele maatregelen op punt [werden] gesteld om de veroudering van de bevolking op te vangen”.
(148)  P. Rosanvallon, op. cit., p. 125.
(149)  P. Rosanvallon, op. cit., p. 8.
(150)  G. Matagne, op. cit., p. 209. Deze auteur kwalificeerde reeds de hervorming na het generatiepact als “het 
(voorlopige) resultaat van een denkproces”.
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Het concept van actieve welvaartsstaat spruit voort uit de wil om de sociale banden  
zichtbaarder te maken. In tijden waarin er geen conjuncturele, maar structurele151 

vermindering van de actieve massa is, tracht deze nieuwe welvaartsstaat de ogen 
van de sociaal verzekerden te openen en hun aan te tonen dat ze een belangrijke 
rol spelen in het grote solidariteitsspel. Ze worden aangespoord actief te blijven of 
opnieuw te worden. Kortom, de actieve welvaartsstaat tekent de lijnen uit van een 
nieuw sociaal contract tussen individuen, groepen en klassen152.

Is het niet deze dynamiek die op het spel staat in de overgang van brugpensioen naar 
WBT? Is de WBT niet de kleine broer van het recht op maatschappelijke integratie 
en van de activering van werklozen, de eerste twee kinderen van de actieve wel-
vaartsstaat in het Belgische socialezekerheidsrecht?153 Onder voorbehoud van latere 
verduidelijkingen, zouden we a priori geneigd zijn hierop bevestigend te antwoor-
den. Achter de nieuwe WBT zou zich meer bepaald een eindeloopbaanbenadering 
schuilen die volledig in de lijn van flexizekerheid ligt.

“Flexizekerheid”, een begrip dat is geïnspireerd op nationale socialezekerheidsmo-
dellen die bijzonder goed zouden zijn, zoals die van Denemarken en Nederland, 
wil flexibiliteit en werkzekerheid verzoenen. In dit kader wordt in de nieuwe defi-
nitie van werkzekerheid het individu meer rechtstreeks betrokken in het beheer van 
zijn “inzetbaarheid”. Dit model brengt zowel voor de werknemers als de werkgevers 
voordelen: de werknemers zijn, in vergelijking met andere sociale modellen, zeker-
der van werk en een hoge bescherming indien ze er geen zouden hebben, terwijl 
de werkgevers flexibeler zijn op tewerkstellingsgebied, d.w.z. dat ze gemakkelijker 
kunnen aanwerven en ontslaan154.

Flexizekerheid verscheen voor het eerst in 2006 op het Europese toneel155. Na de 
moeilijke economische periode staat dit begrip meer dan ooit centraal in de Europa 
2020-strategie156.

(151) Als gevolg van zowel de demografische ontwikkeling (die van nature structureel is) als de economische 
crisis (die structureel is geworden).
(152) P. Rosanvallon, op. cit., p. 8.
(153) Zie in dit kader bijvoorbeeld S. Gilson en M. Glorieux, Le droit à l’intégration sociale comme première 
figure emblématique de l’Etat social actif. Quelques commentaires de la loi du 26 mai 2002, in L’Etat social 
actif. Vers un changement de paradigme?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, pp. 233-255, 2005; J.-F. Neven en E. 
Dermine, Le contrôle de l’obligation pour les chômeurs de rechercher activement un emploi, in Actualités de 
droit social. Revenu d’intégration sociale, activation chômage et règlement collectif de dettes, Luik, Anthemis, pp. 
45-136, 2010; D. Dumont, Pour ou contre l’activation des chômeurs? Une analyse critique du débat, R.D.S., 
nr. 3, pp. 355-385, 2010.
(154) B. Conter, Origines et impacts de la flexicurité, Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 2095-2096, p. 5, 2011.
(155) B. Conter, op. cit., p. 20.
(156) Zie B. Conter, op. cit., p. 41 e.v.
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 b) Flexizekerheidselementen in de WBT
Ter verduidelijking: flexizekerheid is geen strategie op zich, maar een evenwichts-
punt op een bepaald moment157. De vraag die men zich dus moet stellen is of de 
geleidelijke omvorming van het brugpensioen, voornamelijk vanaf de hervormingen 
na het generatiepact tot en met de WBT, tot een “flexizekerheidsevenwicht” heeft 
geleid.

Enerzijds valt het niet te ontkennen dat de WBT bijdraagt aan een grotere flexibili-
sering van de arbeidsmarkt. De maatregel heeft altijd al, vanaf het tijdperk van het 
brugpensioen, beoogd de ondernemingen de mogelijkheid te bieden om bepaalde 
werknemers gemakkelijker te ontslaan. Op die manier kan men zich aanpassen aan 
de economische eisen en het concurrentievermogen van ondernemingen vergroten. 
Anderzijds geniet de oudere werkloze die onder de WBT valt, van een comfortabele 
dekking, want zijn inkomsten zijn hoger dan bij gewone werkloosheid. De bereke-
ning van zowel de werkloosheidsuitkering als de bedrijfstoeslag zijn met de nieuwe 
WBT niet gewijzigd.

Tot hiertoe is er geen spoor van flexizekerheid, aangezien de oudere werknemers 
onder WBT niet opnieuw aan het werk worden gezet. Ze verlaten gewoon de ar-
beidsmarkt. In die zin “wordt de leeftijd eerder genomen […] als een variabele voor de 
aanpassing van de arbeidsmarkt, en niet als een voorwaarde voor economische ontwikke-
ling”158. Sedert enkele jaren echter, wordt door het debat inzake actief ouder worden 
flexizekerheid opgenomen in het beheer van de eindeloopbanen. Volgens deze denk-
piste is de werknemer in beweging: er is niet alleen meer sprake van de arbeidsmarkt 
te verlaten, maar ook van ertoe terug te keren. De werknemer wordt “geactiveerd” 
of “geresponsabiliseerd”: tussen twee banen door kan hij een pauze nemen en/of zijn 
vaardigheden bijschaven.

Mogen we hieruit besluiten dat de WBT de logica van de actieve welvaartsstaat tot 
het uiterste heeft gebracht? Zeker en vast niet. We spreken wel over de responsabili-
sering van individuen, maar in de WBT vinden we niets terug van enige contractu-
alisering en individualisering, en deze drie elementen, met name responsabilisering, 
individualisering en contractualisering, zijn doorgaans nodig om van actieve wel-
vaartsstaat te kunnen spreken159. De afwezigheid van contractualisering en indivi-
dualisering in de WBT wijst ongetwijfeld op een zekere terughoudendheid van de 
wetgever voor wat activering betreft. Het passieve gedrag ten aanzien van oudere 

(157) B. Conter, op. cit., p. 6. Verder in de tekst (p. 14) verwijst de auteur naar de werken van Ton Wilthagen, 
die stelt dat flexizekerheid moet worden beschouwd als een “leeswijzer van het evenwicht in een land”.
(158) P. Bollérot, “Le maintien et le retour à l’emploi des seniors. Plan en faveur de l’emploi des seniors intégré 
au Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2009”, Technisch seminar van de Internationale vereniging 
voor sociale zekerheid, Dublin, 18 en 19 juni 2009.
(159)  S. Gilson en M. Glorieux, op. cit., p. 233.
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werklozen, met name die onder de WBT, zou immers een beetje meer worden geto-
lereerd, aangezien ze minder hun lot in eigen handen hebben dan jongeren en hun 
individuele vrijheid beperkt is160.

We zijn dus eerder geneigd te zeggen dat de hervorming van het brugpensioen zeker 
een stap in de richting van meer flexizekerheid is, maar niet zo ver gaat dat de be-
staande sociale bescherming volledig wordt opgeofferd in het voordeel van de actieve 
welvaartsstaat.

2.2.3. De inzetbaarheid van oudere werknemers
We staan even stil bij het begrip inzetbaarheid. Dit zal immers het vertrekpunt zijn 
van het volgende hoofdstuk, dat zal gaan over de verantwoordelijkheid van de werk-
gever in de ontwikkeling en het behoud van de inzetbaarheid van zijn werknemers.

Flexizekerheid, activering, responsabilisering… Het begrip dat alle aspecten omvat 
van het volledig nieuwe perspectief dat we zonet bespraken, heet “inzetbaarheid”. 
Men gebruikt weliswaar de uitdrukking “welfare to work” om te verwijzen naar het 
beleid inzake zowel sociale zekerheid als werkgelegenheid161, maar op Europees ni-
veau gebruikt men de term “employability” (inzetbaarheid), d.w.z. “de verbetering 
van de arbeidsinpassingscapaciteit”162. Deze term is een van de belangrijkste prioritaire 
acties van de Europese werkgelegenheidsstrategie163 en staat uiteraard centraal in de 
Europa 2020-strategie.

Het begrip “inzetbaarheid” is nogal vaag, zelfs “nomadisch”164. Het begrip houdt 
in elk geval verband met de postindustriële informatiemaatschappij, die een steeds 
hoger kwalificatieniveau vereist165, alsook met de toegenomen concurrentie in de 
geglobaliseerde economie166. In het licht van deze eisen hebben we te maken met 
een eerder preventieve dan curatieve benadering167: “het begrip ‘inzetbaarheid’ onder-
steunt het idee dat elk individu actief op zoek moet gaan naar werk (welfare-to-work) 
en hiervoor zijn verantwoordelijkheid moet opnemen en ervoor moet zorgen dat hij over 

(160) We wensen deze hypothese te stellen, zoals ook S. Gilson en M. Glorieux, op. cit., p. 244.
(161) L. Mandin, op. cit., p. 20.
(162) Ibid.
(163) Ibid.
(164) Zie T. Périlleux, Se rendre désirable. L’employabilité dans l’Etat social actif et l’idéologie managériale, in 
L’Etat social actif. Vers un changement de paradigme?, Brussel, P.I.E.-Peter Lang, pp. 303-313, 2005, waarin de 
verschillende vormen van inzetbaarheid worden beschreven.
(165) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne en U. Walwei, L’employabilité: de la théorie à la 
pratique, Bern, Peter Lang, p. XIV, 2001.
(166) Ibid.
(167) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne en U. Walwei, op. cit., p. XIII.
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de door de arbeidsmarkt vereiste bekwaamheden beschikt”168. Economisch gezien is in-
zetbaarheid de noodzaak om de voorwaarden voor een echte arbeidsmarkt te schep-
pen169. Als we ons immers uitsluitend inzetten om het arbeidsaanbod te verhogen, 
bijvoorbeeld door de toegang tot de WBT te beperken, moeten we ook nog bewerk-
stelligen dat de vraag (de werknemers) volgt170. Voor inzetbaarheid moeten we dus 
het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag op elkaar afstemmen.

Gezien de vergrijzing van de bevolking zijn oudere werknemers steeds meer nodig 
en moeten ze dus deelnemen aan het proces om inzetbaar te worden en te blijven171. 
Vanuit een dynamisch oogpunt kan de werknemer in het kader van deze inzetbaar-
heid zijn professionele loopbaan in de loop van zijn leven zelf organiseren172. Maar, 
ongeacht de demografische ontwikkeling en in de context van volledige werkgele-
genheid en groei, mag men ook niet vergeten dat het de oudere werknemers zijn die 
vaak te weinig gekwalificeerd zijn, waardoor ze uiteraard minder kunnen voldoen 
aan de vraag van de arbeidsmarkt. Bovendien neemt de bezorgdheid bij de werkne-
mer om inzetbaar te zijn, zodat hij actief kan blijven, toe naarmate hij ouder wordt.

Als we naar de regelgeving van de WBT kijken, vallen ons twee elementen op die in 
de richting van inzetbaarheid gaan. Er is immers niet alleen bepaald dat de voorma-
lige werkgever outplacementbegeleiding moet betalen indien de werknemer onder 
WBT hierom verzoekt173, maar ook dat de voormalige werkgever, indien deze werk-
nemer opnieuw aan de slag gaat, de bedrijfstoeslag moet doorbetalen en dit voor 
de gehele arbeidsduur174. De WBT is dus nu duidelijk opgevat als een kans voor 
de werknemer om zijn loopbaan even te onderbreken en aan zijn inzetbaarheid te 
werken, of althans te genieten van een pauze tussen twee banen175.

(168) T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., p. 29.
(169) V. Vandenberghe, Peut-on se passer des préretraites et dispenses de recherche d’emploi pour chômeurs 
âgés?, Reflets et perspectives de la vie économique, p. 108, 2010.
(170) In het geval waarin men niets zou doen om de arbeidsvraag te verhogen, zou meer bepaald het economi-
sche voordeel op het gebied van de werkgelegenheidsgraad teniet worden gedaan door de lagere lonen als gevolg 
van het “overaanbod” aan banen. Zie in dit verband J. Verly, Au-delà des chiffres… Augmenter l’emploi: de quoi 
parle-t-on?, La Revue Nouvelle, nr. 3, pp. 44-45, 2006.
(171) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne en U. Walwei, op. cit., p. XV.
(172) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne en U. Walwei, op. cit., p. 247.
(173) Zie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betref-
fende outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, bindend verklaard bij Konink-
lijk Besluit van 20 september 2002, BS, 5 oktober 2002, art. 3, lid 2, alsook Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
51 van 10 februari 1992 betreffende outplacement, art. 3.
(174) Cao nr. 17, art. 4bis.
(175) Merk overigens op dat het deze tijdelijke aard van de WBT (“tussen twee banen” en niet meer “voor het 
pensioen”) is waar de naamswijziging van het stelsel om draait.
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3. INZETBAARHEID VAN OUDERE WERKNEMERS: DE VERANTWOORDELIJKHEDEN WORDEN  
 VERDEELD 

Inzetbaarheid, waarvan we net de hoofdlijnen hebben beschreven, lijkt de kern te 
zijn van de hele strategie die op poten is gezet om oudere werknemers (opnieuw) aan 
het werk te zetten. Het begrip lijkt hen immers wakker te schudden, te responsabi-
liseren. Hoe gaat dit in zijn werk? Kunnen we op die manier alles ten laste van de 
werknemers leggen?

Daar waar we ons in het vorige hoofdstuk wijselijk beperkten tot een beschrijving 
van de WBT, stellen we in dit derde hoofdstuk dit beruchte, volledig nieuwe per-
spectief in vraag. Enerzijds is er de reeks overwegingen die we in het eerste hoofd-
stuk hebben besproken, met name die op het gebied van de sociaal-economische 
en demografische problemen van de eindeloopbanen en, in het bijzonder, van de 
WBT. Anderzijds is er de bezorgdheid om de werknemers te beschermen tegen de 
bedreigingen van de neoliberale terugwinning van deze noodzaak.

In het eerste deel nuanceren we de zaken door een duidelijk onderscheid te maken 
tussen het beginsel enerzijds, en de uitvoering van het beginsel anderzijds. Hiertoe 
bekijken we de wijzigingen vanuit het perspectief van de grondrechten en gaan we 
op zoek naar de doelmatigheid ervan. In het tweede deel proberen we aan te geven 
welke richting we moeten uitgaan voor de uitvoering van de WBT, zodat de werk-
gevers doeltreffend en op de juiste wijze kunnen bijdragen aan dit nieuwe sociale 
contract176. We pleiten immers voor een nieuwe solidariteit, een solidariteit waaraan 
iedereen deelneemt: jongeren en minder jongeren, werknemers en werkgevers.

3.1. EEN GROTE INZET
Inzetbaarheid, om de schuldige bij naam te noemen, gaat onvermijdelijk gepaard 
met enkele vragen op het gebied van sociale bescherming en “sociale verworvenhe-
den”. Om dit te analyseren vanuit het oogpunt van grondrechten en het standstill- 
beginsel, verduidelijken we eerst enkele aspecten van het debat (eerste paragraaf ). 
Vervolgens komen we tot de stelling dat de inlevering op het gebied van sociale 
bescherming als gevolg van de WBT moet wijken voor de waarden die het stelsel 
bevordert (tweede paragraaf ), maar dat de werkelijke uitvoering ervan onvermijde-
lijk een bepaalde groep benadeelt ten opzichte van een andere (derde paragraaf ).

(176) AGE Platform Europe, Manifest voor een Leeftijd-Vriendelijke Europese Unie tegen 2020, http://www.
age-platform.eu/images/stories/EN/EY2012_Manifesto-NL.pdf (geraadpleegd op 29 september 2012).
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3.1.1. Sociale bescherming en standstillverplichting

 a) Verkeerde opvattingen
Er doen veel verkeerde opvattingen over dit onderwerp de ronde, die ook nog eens 
worden gevoed door de complexe aard van het stelsel en de berichten van de vak-
bonden: noch het voormalige brugpensioen177, noch de huidige WBT kent de werk-
nemer het recht op het stelsel toe. Het is de werkgever die beslist over het toekennen 
of weigeren van wat eigenlijk, laten we het nog eens herhalen, een manier is om de 
contractuele relatie te beëindigen178. Het akkoord van de werkgever is dus vereist, 
en deze kan perfect beslissen om de samenwerking voort te zetten tot de wettelijke 
pensioenleeftijd179.

Bepaalde redeneringen moeten overigens worden genuanceerd. Op de talrijke kritie-
ken die achter de actieve welvaartsstaat de triomf van een bepaalde neoliberale ideo-
logie rond, bijvoorbeeld, de theorie van entreprising self180 hebben willen ontmaske-
ren, antwoordt men dat er nooit onvoorwaardelijke sociale uitkeringen zijn geweest 
en dat er nooit zomaar iets uit de lucht is komen vallen181; de welvaartsstaat is actief 
omdat hij anticipeert op het risico en alles in het werk stelt om te vermijden dat het 
risico zich voordoet182. De overgang van brugpensioen naar WBT zou dus kunnen 
worden beschouwd als een toegenomen, en eigenlijk geen nieuwe, responsabilise-
ring van de sociaal verzekerde.

 b) Een belangrijke sociale verworvenheid
Dit gezegd zijnde, behoort de WBT zeker tot de sociale verworvenheden die door de 
vakbonden vurig worden verdedigd. Voor de vakbonden blijft de WBT immers een 
essentieel aspect van het sociaal recht aangezien het voor een oudere werknemer zeer 

(177) Tenminste voor wat het conventionele brugpensioen betreft, want (en dit is ongetwijfeld wat voor verwar-
ring zorgt) het stelsel van het wettelijke brugpensioen kende een echt recht op brugpensioen toe aan werknemers 
die aan bepaalde voorwaarden voldeden (zie de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstel-
len 1977-1978, BS, 24 december 1977, art. 69). Dit stelsel werd in 1982 geschrapt. Voor wat het wettelijke 
brugpensioen betreft, zie G. Gieselink, Y. Stevens en B. Van Buggenhout, op. cit., pp. 580-581.
(178)  Zie in dit kader G. Demez, La prépension: une trentenaire… en fin de carrière?, La Revue Nouvelle, nr. 
3, p. 60, 2006.
(179) A.-V. Michaux en E. Crabeels, op. cit., p. 48. Zoals deze auteurs verduidelijken, kan een werknemer ech-
ter, wanneer hij is ontslagen en voldoet aan de voorwaarden van de WBT, automatisch van de WBT genieten. 
Zie ook A. Leroy, op. cit., pp. 5-6.
(180) T. Périlleux, op. cit., p. 308.
(181) Zie hierover de artikels en het eindwerk van D. Dumont: Activation rime-t-elle nécessairement avec stig-
matisation? Une mise en perspective critique du procès de l’Etat social actif, Droit et société, pp. 447-471, in het 
bijzonder p. 451 e.v., 2011; De Tocqueville à Lucky Bunny: la (dé)responsabilisation des personnes sans emploi 
en question, Chr. D.S., pp. 101-106, 2011; La responsabilisation des personnes…, op. cit., p. 407 e.v.
(182) C. Arnsperger, L’Etat social actif ‘de gauche’: authentique idéal de solidarité ou lamentable mascarade 
idéologique?, in Document de travail de la Chaire Hoover, nr. 75, p. 8, 2000.
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vaak moeilijk is om een nieuwe baan te vinden183. De WBT speelt eigenlijk de rol 
van sociaal begeleider in het geval van een ontslag: met name de ontslagen arbeiders, 
die een korte opzegtermijn hebben, zijn uiteraard blij met dit soort werkloosheid die 
comfortabeler is en ervoor zorgt dat hun inkomsten ongeveer op hetzelfde niveau 
blijven als hun vroeger salaris.

Het is dus zeer gevoelige materie. Getuige hiervan zijn de moeilijke onderhande-
lingen over de verschillende hervormingen met de sociale partners. Nog voor de 
aanvang van de onderhandelingen over het generatiepact in 2004, verwierpen de 
vakbonden ten stelligste elke terdiscussiestelling van hun “sociale verworvenheid” 
van vervroegde uittreding uit het beroepsleven184. Sindsdien is het een gevoelig on-
derwerp geweest voor de vertegenwoordigers van werknemers, die steeds opnieuw 
de woorden “verlaging”, “ondermijning” en “geleidelijk afbouwen” in de mond ne-
men als ze het over (voorstellen voor de) hervormingen hebben185.

 c) Een analyse vanuit het oogpunt van de grondrechten
Op basis van de bijzonder interessante ontwikkelingen van Isabelle Hachez186, lijkt 
het ons verstandig om voor het vervolg van onze analyse een ander, meer kritisch 
dan beschrijvend standpunt aan te nemen en de hervorming in vraag te stellen van-
uit het oogpunt van de grondrechten.

Wat de vakbonden “sociale verworvenheid” noemen, maakt immers deel uit van 
een systeem van sociale bescherming. Wanneer de wetgever dit systeem wijzigt in 
het kader van nieuw overheidsbeleid, is het echter toegestaan en aanbevolen te con-
troleren of de rechten van de mens, en meer bepaald het standstillbeginsel, hierbij 
worden nageleefd, zelfs indien dit beleid democratisch zou zijn omdat het is gestemd 
door een parlementaire meerderheid187. In wat volgt, geven we enkele mogelijke 
rechtvaardigingen voor het huidige WBT-stelsel in een democratische maatschappij, 
zonder eventuele andere mogelijke redeneringen uit te sluiten.

Maar eerst en vooral willen we de structuur van onze redenering verduidelijken. 
Zoals met andere maatschappelijke vragen het geval is, heeft men ook hier te vaak 
de neiging om verschillende niveaus van het debat door elkaar te halen. Door dit te 
doen vergeet men echter dat er een gradatie bestaat in de waarde van de belangen die 

(183)  J.-F. Funck, op. cit., p. 370.
(184) T. Moulaert, Le Pacte de solidarité …, op. cit., p. 17.
(185) Zie bijvoorbeeld L. Ciccia, Impacts du pseudo ‘Pacte des générations, Collectif Solidarité Contre l’Exclu-
sion, nr. 53, pp. 28-32, 2006. Zie ook F.G.T.B., Les enjeux de la réforme des pensions. Analyse de la note du 
Formateur et du Rapport 2011 du Comité d’Etude sur le Vieillissement, Assemblée wallonne des Pensionnés et 
Prépensionnés de la FGTB, Persdossier, Ciney, 13 oktober 2011.
(186) Zie I. Hachez, op. cit., pp. 582-624., in het bijzonder p. 600 e.v.
(187) I. Hachez, op. cit., p. 617.
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op het spel staan. Bijgevolg moet een onderscheid worden gemaakt tussen de analyse 
van de gegrondheid van de WBT en de beginselen die eraan aan de grondslag liggen 
enerzijds, en de aspecten die meer betrekking hebben op de doeltreffende en con-
crete uitvoering ervan anderzijds. In dit opzicht zullen we zo veel mogelijk proberen 
hoogte te nemen van de redeneringen van de ene en van de andere om daarna een 
zo objectief mogelijk advies te formuleren.

3.1.2. Het beginsel: de menselijke waardigheid van de toekomstige generaties garanderen

 a) Een relatieve standstill
Volgens vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, impli-
ceert artikel 23 van de Grondwet188 die de economische, sociale en culturele rechten 
garandeert, “een standstillverplichting die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever 
het beschermingsniveau dat geboden wordt door de van toepassing zijnde wetgeving, in 
aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden 
met het algemeen belang”189. Men moet zich er echter voor hoeden dat deze standstil-
lverplichting geen absolute eis wordt, want dat zou “de toekomst onderdrukken, zelfs 
in gevaar brengen”190. Men moet een relatiever concept verkiezen, dat een tussen-
rol speelt, een evenwicht houdt tussen rechtszekerheid en een zo flexibel mogelijke 
markt191 en dat “rekening houdt met de sociale, complexe realiteit die in beweging is en 
waarop het betrekking heeft”192.

(188) Artikel 23 van de Grondwet bepaalt het volgende: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige 
plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.”  
Die rechten omvatten inzonderheid:
“1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid 
dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op bil-
lijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.” 
(189) G.H., 31 mei 2011, nr. 102/2011 (zie overweging B.3.2.).
(190) I. Hachez, op. cit., p. 585.
(191)  I. Hachez, op. cit., p. 591.
(192)  Ibid.
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Op die manier biedt, volgens de goed gevonden uitdrukking van Isabelle Hachez, de 
relatieve standstill “het voordeel om de verandering in vraag te stellen, de wettigheid er-
van te onderzoeken, hem te koppelen aan het idee van de vooruitgang die in principe zou 
moeten leiden tot hervormingen”193. De vraag die men zich dus zou moeten stellen, is 
de volgende: heeft de hervorming van het conventionele brugpensioen geleid tot een 
betere situatie? Of, met andere woorden, wat is deze “betere situatie” in de nieuwe 
WBT waarmee wordt voldaan aan de eisen van het relatieve standstillbeginsel?

 b) Een overeenkomstige plicht
Naar aanleiding van wat Isabelle Hachez zei, denken we dat, onafhankelijk van alle 
motieven die de vertegenwoordigers van de werknemers ertoe hebben kunnen bren-
gen de hervorming van de WBT te ondersteunen, het volledig nieuwe perspectief 
door de overgang van het brugpensioen naar de WBT een overeenkomstige plicht 
doet ontstaan, in de zin van artikel 23 van de Grondwet, om de toekomstige gene-
raties een menswaardig leven te bieden. Wat bedoelen we hiermee?

We zijn eigenlijk van mening dat de redenering van responsabilisering van werklo-
zen met bedrijfstoeslag helemaal niet anti-solidair is, maar de solidariteit sterk voedt 
aangezien ze rekening houdt met de menselijke waardigheid van de toekomstige 
generaties. Volgens ons zou men, indien men het brugpensioen in zijn vroegere 
vorm zou behouden in naam van de verworven rechten en de solidariteit, een maar 
magere vorm van deze solidariteit verdedigen, een die is beperkt tot “de andere van 
vandaag”. Men moet daarentegen rekening houden met de volgende generaties als 
men de toelaatbaarheid van de inlevering op het gebied van sociale bescherming 
wil beoordelen. Zegt de Verklaring van de rechten van de mens en de burger van 
1793, die het gelijkheidsbeginsel194 sterk benadrukt, niet dat “een generatie het recht 
niet heeft de toekomstige generaties aan haar wetten te onderwerpen”?195, 196 De sociale 
zekerheid van vandaag aanpassen om die van morgen te redden, in het kader van 
gelijkheid en solidariteit tussen de generaties197: dit is de “betere situatie” die een 
tegenwicht vormt voor de responsabilisering die de overgang van het brugpensioen 
naar de WBT kenmerkt.

(193) I. Hachez, op. cit., p. 603.
(194) Dit is een niet onbelangrijk element, want gelijkheid rijmt met solidariteit. We komen later nog op dit 
punt terug.
(195) Artikel 28.
(196) I. Hachez, op. cit., p. 589.
(197)  Of van “rechtvaardigheid tussen de generaties”. Zie B. Colmant en A. Miller, op. cit., p. 104: “Om spanningen 
te vermijden is het belangrijk dat, op nationaal niveau, de generatie die geniet van begrotingsuitgaven ook die is die 
de uitgaven financiert. Indien een land tekorten opeenstapelt, betekent dit dat een generatie leent ten koste van de 
volgende generatie. Dit brengt een scheiding tussen de generaties teweeg, want de fiscale bijdragen komen pas na de 
begrotingsuitgaven.”
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Deze ethische overwegingen198  worden trouwens door de grondwet gelegitimeerd 
via, opnieuw, het standstillbeginsel. Artikel 23, lid 2, van de Grondwet bevat immers 
in beginsel het verantwoordelijkheidsidee, want het verplicht de wetgevers rekening 
te houden met de overeenkomstige plichten wanneer ze de economische, sociale en 
culturele rechten garanderen199. De overgang van brugpensioen naar WBT, m.a.w. 
en concreet gezien de grootste verantwoordelijkheid voor de begunstigden van het 
stelsel op het gebied van inzetbaarheid, kan dus worden opgevat als een overeen-
stemmende plicht voor de sociale bescherming waarin de staat voor hen voorziet200.

Het is overigens ook zo dat de responsabilisering van de betrokken werknemers te-
gemoetkomt aan het “ideologische en monolithische discours van de machtigsten”201, 
maar dit aspect, zoals we later zullen zien, behoort tot de uitvoering van de WBT. 
We kunnen concluderen dat de doelmatigheid van de hervorming van het brugpen-
sioen het welzijn van iedereen beoogt en in deze zin verder gaat dan de breuk tussen 
vakbonden en werkgevers202.

Kortom, we zijn van mening dat de WBT een hogere waarde verdedigt die verband 
houdt met de menselijke waardigheid, een in de Grondwet opgenomen beginsel, en 
die de inlevering op het gebied van de huidige sociale bescherming rechtvaardigt. In 
deze zin lijkt ons het verlies aan sociale verworvenheden door het beginsel van res-
ponsabilisering, waardoor de bruggepensioneerde een werkloze met bedrijfstoeslag 
wordt, niet alleen gerechtvaardigd, maar ook gunstig. Dit is althans wat blijkt uit 
een relatieve interpretatie van het standstillbeginsel.

3.1.3. De uitvoering: de verantwoordelijkheden evenwichtig verdelen
De “achteruitgang” in de sociale rechten die de vakbonden in de voorbije decennia 
hebben verworven, kan worden begrepen in de structurering van een solidariteit 
tussen generaties, maar deze noodzakelijke responsabilisering moet op een solidaire 
manier gebeuren: alle actoren van de maatschappij moeten hun steentje bijdragen203. 
Op die manier zal “de wettigheid van het ontwerp van de actieve welvaartsstaat afhan-

(198) Om de woorden te hernemen van E. De Callataï, Fin de carrière pour les préretraités, L’entreprise et 
l’homme, Revue de l’Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres, nr. 1, p. 7, 2004, aangehaald door N. Burnay, 
Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 229, volgens wie “het ontbreken aan moed om de brugpensioen-
stelsels snel te hervormen een ernstige aanslag op de ethiek is”.
(199)  I. Hachez, op. cit., p. 619.
(200)  De sociologen spreken op dit gebied over een “deelnameplicht”. Zie C. Arnsperger, op. cit., pp. 4-5.
(201) N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 229. Zie ook N. Burnay, Agisme: récupération 
idéologique d’une discrimination, La Revue Nouvelle, nr. 3, pp. 46-51, 2006.
(202) Zie P. Georis, La sécurité sociale sous pression maximale, Politique, revue de débats, buiten reeks nr. 17, 
p. 4, 2011, die alludeert op het «patriottisch gevoel».
(203)  Zie in dit verband P. Van Aerschot, Activation Policies and the Protection of Individual Rights. A Critical 
Assessment of the Situation in Denmark, Finland and Sweden, Farnham, Ashgate, pp. 19-20, 2011.



kelijk zijn van het evenwicht dat moet worden gevonden tussen de collectieve verantwoor-
delijkheid en de individuele verantwoordelijkheid”204. Het zou niet rechtvaardig zijn de 
werknemers en werklozen aan hun lot over te laten en hen te laten verdrinken in de 
inzetbaarheid die ze moeten nastreven.

In het WBT-stelsel zelf, in de uitvoering ervan, maar ook meer algemeen gezien, 
moet men er dus waakzaam voor zijn dat een mentaliteitswijziging wordt bevorderd 
voor wat de oudere werknemers betreft, en dat een evenwicht wordt gevonden tus-
sen de verantwoordelijkheden van de werknemers en die van de werkgevers205. Dit  
verduidelijken we eerst.

3.2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER
Ondernemingen hebben volgens ons ook een aandeel in de collectieve inspanning 
waarop de WBT berust, want zij bevinden zich in een ideale positie om iets te 
doen aan de inzetbaarheid van hun oudere werknemers. Enkel op deze manier kan 
men de fel bekritiseerde achteruitgang volledig rechtvaardigen: de stap achteruit zal 
ruimschoots worden gecompenseerd door de twee stappen vooruit als gevolg van de 
solidariteit die zowel de verschillende generaties onderling verbindt als de werkne-
mers en de werkgevers. In deze zin, en na het verval van de macht van de staat te-
genover de macht van de geglobaliseerde economie, wijdt de werkgever zich, op een 
gedecentraliseerd niveau, aan een soort taak die men gemakkelijk maatschappelijk 
zou kunnen noemen. Nadat we de grote lijnen van deze kwestie hebben onderzocht 
(eerste paragraaf ), proberen we na te gaan of deze verantwoordelijk kan worden 
overgelaten aan de beoordeling van de werkgevers, met name via het concept van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (tweede paragraaf ).

3.2.1. Problematiek
Zoals we reeds zeiden, zijn werknemers en werkgevers in gelijke mate verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van de WBT. Wat betekent dit in de praktijk?

Zoals we hiervoor reeds hebben opgemerkt, kan de WBT, vanuit het oogpunt van 
“flexizekerheid”, worden aangezien als een kans voor de oudere werknemer om zijn 
bekwaamheden bij te schaven en dus zijn inzetbaarheid te verbeteren met het oog 
op zijn re-integratie in de arbeidsmarkt. Maar de werkgevers moeten hierin nog 
hun rol vervullen. In onze maatschappij, waarin individuen met een steeds meer 
verscheiden culturele achtergrond en verschillende leeftijden leven, moet voor een 
doeltreffende uitvoering van overheidsbeleid de macht onvermijdelijk worden ge-

(204) I. Hachez, op. cit., p. 618, voetnoot 116.
(205) Zie in dit verband C. Canazza en G. Mary, op. cit., p. 316; Gieselink, Y. Stevens en B. Van Buggenhout, 
op. cit., p. 612.
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decentraliseerd. Op het moment dat de staat zijn invloed verliest aan actoren in de 
privésector, lijkt het gerechtvaardigd dat deze laatsten in ruil hiervoor, en binnen 
de grenzen van hun invloedssfeer, de macht van de staat overnemen en, samen met 
niet-gouvernementele organisaties, deelnemen aan taken van algemeen belang206. In 
deze “driehoekspartnerschappen”207 speelt de onderneming een strategische rol bij 
het ondersteunen van bijvoorbeeld onderwijs, gelijke kansen, opleiding, outplace-
ment enz., m.a.w. cruciale elementen in het gevecht om algemene werkgelegenheid 
en inzetbaarheid van oudere werknemers in het bijzonder. Werkgevers die op het 
terrein worden geconfronteerd met werknemers die mogelijk in aanmerking komen 
voor WBT, worden dan ook uitgenodigd de inzetbaarheid van deze werknemers te 
ontwikkelen.

Patrick Bollerot haalt het voorbeeld aan208 van een Deense onderneming, namelijk 
DLG209, die een heel beleid voor oudere werknemers heeft ontwikkeld. DLG stelt 
meer dan 2.000 werknemers te werk en had problemen om jonge gekwalificeerde 
werknemers te vinden om de oudere, bruggepensioneerde werknemers te vervan-
gen. Ze heeft dan een aantal maatregelen ingevoerd om haar ervaren werknemers 
te kunnen houden: extern eindeloopbaanadvies, mogelijkheid tot aanpassen van de 
arbeidsovereenkomst vanaf 55 jaar, opleidingen, overgang naar een “baan voor ou-
dere werknemers” met aangepaste taken en uurregelingen enz. Hierdoor kon de 
onderneming bewerkstelligen dat haar werknemers later met brugpensioen gingen 
en dat de werkgelegenheidsgraad in deze leeftijdscategorie hoog was. Deze tendens is 
trouwens zichtbaar in heel Denemarken en andere Scandinavische landen210.

Zou een dergelijke responsabilisering bij ons ook mogelijk zijn? En moeten we dit 
verplicht maken? We hebben het nogal vaak over de plichten van de werknemer, 
maar praten weinig over de rol van de werkgever in de ontwikkeling van de inzet-
baarheid van zijn werknemers. Misschien is dit omdat we de werkgever voldoende 
vooruitziend, bekwaam en uitgerust vinden om zelf zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen. Ook rationeel gezien zouden we tot dergelijke conclusie komen. Ondanks 
alles mogen we  er niet van uitgaan dat ondernemers, met name werkgevers, die 
vaak aan internationale concurrentie onderhevig zijn, interesse hebben in dergelijke 
opportunistische belangen.

(206) Zie in dit verband M. Descolonges en B. Saincy, Les entreprises seront-elles un jour responsables?, Parijs, La 
Dispute, p. 17 e.v., 2004.
(207) J.-J. Rosé, Responsabilité Sociale de l’Entreprise: pour un nouveau contrat social, in Responsabilité sociale 
de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Brussel, De Boeck, p. 35, 2006.
(208) P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité: l’employeur et le salarié, in L’employabilité: de la théorie à la 
pratique, Bern, Peter Lang, pp. 88-89, 2001.
(209) De onderneming voert activiteiten uit in de landbouwsector. Zie http://www.dlg.dk/en/frontpage (ge-
raadpleegd op 29 september 2012).
(210)  Al deze maatregelen vallen onder de flexibilisering van arbeid. Zie in dit kader het recente onderzoek van 
A. Béjaoui, Attirer et retenir les travailleurs âgés: Le rôle de la flexibilité. Ontwerpnota, Montréal, CIRANO, 2012.
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Daarom leek het ons interessant te onderzoeken of er al dan niet een algemene regel 
bestaat die de werkgever zou verplichten te werken aan inzetbaarheid, en dus de 
werkgever in dezelfde mate zou responsabiliseren als de werknemer is geresponsa-
biliseerd sinds de doorbraak van de actieve welvaartsstaat in onze regio’s. Hiertoe 
gaan we hieronder na of maatschappelijk verantwoord ondernemen ons hierbij kan 
helpen.

3.2.2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De term maatschappelijk verantwoord ondernemen211 is in212, “hoewel de term diep 
wortelt in wat een onderneming eigenlijk is en altijd is geweest”213. Kan maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen dienen als grondslag om de werkgevers te verplichten 
te werken aan inzetbaarheid? In welk opzicht zou dit een opportuniteit of, in tegen-
deel, een gevaar zijn?

 a) Een maatschappelijk engagement
De Commissie definieert MVO als een begrip dat wordt gebruikt om aan te geven 
dat “bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere 
partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken”214. We praten 
hier over soft law, aangezien het de bedrijven zijn die zich ertoe verbinden de regels 
die zij zelf hebben uitgevaardigd, na te leven215.

MVO spruit voort uit het algemenere concept van duurzame ontwikkeling216. 
MVO is in se multidisciplinair en strekt zich uit over uiteenlopende gebieden zoals 
ondernemingsbestuur en goede praktijken op het gebied van ondernemingsactivi-
teiten, milieu, maar ook mensenrechten, arbeidsomstandigheden en, last but not 
least, maatschappelijk engagement217. Het laatste aspect betrekt ondernemingen uit 
de privésector bij de uitvoering van overheidsbeleid218: enerzijds is het vastgesteld dat 

(211)  Hierna “MVO” genoemd.
(212)  De Europese Commissie heeft in oktober 2011 een nieuwe MVO-strategie voorgesteld. Zie http://ec.eu-
ropa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_fr.htm (geraadpleegd op 
29 september 2012).
(213)  F.-G. Trébulle en O. Uzan, Avant-propos, in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et 
Gestion, Parijs, Economica, p. XIII, 2011.
(214)  Europese Commissie, De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, 
Groenboek, 18 juli 2001, p. 7. In België, zie Referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen in België, 
aangenomen op 28 april 2006 door de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO).
(215)  F.-G. Trébulle, Quel droit pour la RSE?, in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et Ge-
stion, Parijs, Economica, p. 23 e.v., 2011. Voor een analyse van de instrumenten en de aard van “soft law” (zachte 
wetgeving) op het gebied van MVO, zie E. de Cannart d’Hamale, La responsabilité sociale des entreprises, soft 
law ou hard law?, J.T., pp. 413-421, 2007.
(216)  N. Barthe, Transversalité et transdisciplinarité de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, in Responsabilité 
sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Brussel, De Boeck, p. 5, 2006.
(217) F.-G. Trébulle, op. cit., p. 20.
(218) Ibid.
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de werkgever de enige rechter is over de economische mogelijkheid om te ontslaan, 
maar anderzijds geeft dit hem het recht niet om geen rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen van zijn keuzen219, 220, 221. Op die manier draagt MVO 
bij aan de doelstelling van het sociaal recht om de markt moraal bij te brengen222.

Het personeelsbeheer krijgt nieuwe rollen toebedeeld, al dan niet op de lange ter-
mijn, zoals de rol van “ontwikkelaar van menselijk kapitaal”. In dit perspectief wer-
ken de ondernemingen aan het kwalificatieniveau van hun werknemers niet alleen 
voor hun eigen behoeften, maar ook voor die van de markt in het algemeen223. Een 
auteur merkt het volgende op: “zodra de werkgevers in werkelijkheid geen volledige 
werkgelegenheid noch werkzekerheid, twee elementen die tot voor kort het gewone sociale 
contract vormden, kunnen garanderen, kunnen ze dan niet ten minste beloven dat ze de 
loontrekkenden in alle omstandigheden de beste middelen bieden om inzetbaar te blijven 
en hun bekwaamheden te behouden en te ontwikkelen zowel intern als om, voor het 
geval een scheiding onafwendbaar is, hun omscholingskansen in een andere onderneming 
te vrijwaren?” 224 De inzetbaarheid van sommigen die door anderen in het kader van 
maatschappelijk engagement wordt bijgeschaafd: dit is de manier waarop de verant-
woordelijkheid evenwichtig kan worden verdeeld tussen werkgevers en werknemers.

Bij de tenuitvoerlegging van de WBT zou MVO dus kunnen worden gebruikt als 
een juridische “vergaarbak” voor kwesties met betrekking tot de evenwichtige ver-
deling van de verantwoordelijkheden tussen oudere werknemers en werkgevers. De 
werkgevers, die zouden moeten anticiperen op de toekomst en handelingen moeten 
stellen waarvan ze de langetermijneffecten meten, zouden immers de maatschappe-
lijke inzet als gevolg van een actief beleid voor eindeloopbaanbeheer moeten begrij-
pen en bijgevolg zich ertoe verplichten om via MVO alle oudere werknemers gelijk 
te behandelen, te voorzien in voortgezette opleidingen, de arbeidsvoorwaarden en 
-uurregelingen aan te passen enz. Uit het voorbeeld van DLG blijkt dat deze soort 
aanpassing van de onderneming aan de oudere werknemer zeer goed werkt. Het 

(219) S. Gilson, op. cit., p. 10.
(220) Zie hierover M. Glorieux, Essai non transformé sur l’exercice du droit de rupture unilatérale à la lumière 
des responsabilités sociales des entreprises, in Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à 
Pierre Blondiau, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 225-236, 2008.
(221) Op 8 mei 2012 zei de Luxemburgse eerste minister Jean-Claude Juncker in zijn State of the Nation 
hierover het volgende: “Waarom zou de staat Luxemburg moeten betalen voor de brugpensioenplannen van Arcelor-
Mittal-werknemers die hun werk verliezen? […] De grote bazen kunnen alleen maar nemen. Ze moeten ook bereid 
zijn te geven”. Zie http://www.gouvernement.lu/gouvernement/etat-nation/traduction-francaise-2012/index.
html (geraadpleegd op 29 september 2012).
(222) S. Gilson, op. cit., p. 9.
(223)  J. Igalens, La Gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de la responsabilité sociale de l’entreprise, 
in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et Gestion, Parijs, Economica, pp. 388-390, 2011.
(224)  P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 68.
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is trouwens in dit oogpunt van “zachte responsabilisering” dat de sociale partners 
in juli 2008, in het kader van de Nationale Arbeidsraad, een aanbeveling hebben 
aangenomen gericht aan de ondernemingen met daarin maatregelen die ze kunnen 
invoeren om oudere werknemers aan het werk te houden225.

Kortom, we mogen er dus van uitgaan dat MVO een soort algemene regeling kan 
vormen voor alle plichten waaraan werkgevers volgens het “billijkheidsbeginsel” 
moeten voldoen en die kunnen worden geplaatst tegenover de plichten waaraan de 
oudere werknemers volgens het recente WBT-stelsel moeten voldoen226.

 b) De ontoereikendheid van soft law
Dergelijke inzet toevertrouwen aan uitsluitend de soft law van ondernemingen is 
echter niet zo veilig. De staat moet tussenkomen in de vaststelling van het nieuw 
sociale contract in wording dat de verantwoordelijkheden eerlijk verdeelt227.

De ondernemingen zouden immers geneigd zijn een eigen interpretatie te geven 
aan de ethische aanbevelingen en zelf een nieuwe economische en sociale orde vast 
te stellen die uiteraard in hun belang is. Een gekende uitspraak in de zakenwe-
reld is: “Good ethic is good business”228. Zo zou een strategie die veel te gemakkelijk 
door de werkgever wordt beheerd, de kortetermijnbelangen van deze laatste kunnen  
laten zegevieren, ten koste van de maatschappelijke dienst die zich op een duurzame 
manier moet ontwikkelen229. De overheid moet zich in dit spel moeien. Haar rol 
is belangrijk 230, want als de solidariteit met egoïsme is onderbouwd, is het de taak 
van het recht om dit egocentrisme te doorbreken231. Bovendien is het baseren op 
zachte wetgeving van de verantwoordelijkheid van de werkgevers voor inzetbaarheid 
utopisch, aangezien het zeer moeilijk voor te stellen is dat ondernemingen zwaar 

(225) Nationale Arbeidsraad, Aanbeveling nr. 20 van 9 juli 2008 aan de paritaire comités, de ondernemingen 
en hun werknemers, om oudere werknemers aan het werk te houden in de ondernemingen, http://www.cnt-nar.be/
AANBEV-RECOM/aanbeveling-020.pdf (geraadpleegd op 29 september 2012).
(226) Zie in dit verband S. Gilson, op. cit., p. 11, alsook F. Lépineux, La RSE et le modèle socio-économique 
émergent, in Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Brussel, De Boeck, pp. 317-333, 
in het bijzonder p. 321, 2006.
(227) Zie M. Descolonges en B. Saincy, op. cit., p. 133. Zie ook in hetzelfde werk p. 67 e.v.
(228) M. Descolonges en B. Saincy, op. cit., p. 8.
(229)  P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 67. Wat verder (p. 69) spreekt de auteur over het 
fenomeen van de “wachtrij” als gevolg van de opportunistische strategie van de werkgever.
(230) Zo kan “druk uitoefenen op de ondernemingen zodat ze hun verantwoordelijkheden opnemen, het overheidsop-
treden niet vervangen”. M. Descolonges en B. Saincy, op. cit., p. 131.
(231) A. Vandevelde, op. cit., pp. 581-582. B. Remiche, op. cit., p. 77, zegt hierover het volgende: “Er wordt hier 
niet gepleit om terug te keren naar het interventionisme van de staat van weleer, maar het gaat hier om het verdedigen 
van duidelijke, stabiele voorschriften die de ondernemers moeten kennen en die hen andere waarden dan winst, ren-
dement en economische doeltreffendheid moeten doen nastreven”.
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willen investeren in met name de opleiding van werknemers, met het risico dat deze 
dan hun werkgever verlaten zodra ze de nieuwe vaardigheden hebben verworven232.

Bijgevolg moet men voor wat het personeelsbeheer betreft, en in het bijzonder het 
beheer van de oudere werknemers, niet rekenen op zelfregeling om te komen tot so-
lidariteit tussen de generaties, de waarde die de hervorming van de WBT overstijgt. 
De wet moet het overnemen en dwingende maatregelen invoeren om werkgevers en 
oudere werknemers in dezelfde mate te responsabiliseren233.

Het lijkt ons tegelijk echter wat overdreven om elk initiatief te verwerpen of elke 
spontane inspanning af te breken. We kunnen wel het opportunisme bekritiseren 
van de werkgevers die de inzetbaarheid van werknemers bevorderen, niet vanuit 
maatschappelijke inzet, maar voor hun eigen economische belangen. Het is in elk 
geval een beleid dat banen schept en waaraan men beter deelneemt dan dat men zich 
ertegen verzet234. Een strategie waarbij de werkgever alles op zijn beloop laat en geen 
initiatief neemt, zou de facto leiden tot de bevoorrechting van de werknemers die 
zich in een redelijk comfortabele situatie bevinden en tot het laten “wegzinken” van 
de minder inzetbare werknemers235.

Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de soft law een zekere angst oproept 
wanneer ze alleen wordt toegepast, maar dat ze ook bepaalde voordelen biedt. Bij-
gevolg moet op zoek worden gegaan naar de gulden middenweg236, waarbij de wet 
de maatregelen in het kader van de best practices van ondernemingen ondersteunt 
of aanpast.

(232)  Zie in dit verband T. Périlleux, op. cit., p. 317.
(233) Zo stelde Anne Demelenne, secretaris-generaal van de F.G.T.B, in Trends Tendance, 3 oktober 2011, 
http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/prepensions-sous-pression-la-fgtb-s-invite-au-
mr/article-1195113002216.htm (geraadpleegd op 29 september 2012) de “meer dan hypocriete” houding van de 
werkgevers aan de kaak: “ Hoewel 7 op 10 werkgevers zegt werknemers ouder dan 50 jaar te willen aannemen, stellen 
we vast dat slechts 5,2% van alle inspanningen gericht zijn op werknemers van ouder dan 50 jaar”.
(234)  Zie in dit verband P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., pp. 68-69.
(235)  P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 67.
(236)  P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 66.
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3.3. PERSPECTIEVEN
In dit deel besluiten we onze commentaar over de hervorming van de WBT. Alvo-
rens we enkele bedenkingen formuleren over de wettelijke maatregelen die recht-
streeks (tweede paragraaf ) of niet-rechtstreeks (derde en vierde paragraaf ) verband 
houden met de WBT en de werkgevers kunnen aanzetten om mee te werken aan de 
inzetbaarheid, stellen we voor, om zeker te zijn dat onze redeneringen duidelijk zijn, 
nog even stil te staan en de redenering die we tot hiertoe hebben ontwikkeld, nog 
eens te verduidelijken (eerste paragraaf ).

3.3.1. Herhaling van onze redenering
Ter herinnering: we zijn, in het vorige hoofdstuk, vertrokken van de hervorming 
van het brugpensioen die de nieuwe regering eind 2011 heeft doorgevoerd. Na een 
beschrijving van wat op het eerste gezicht slechts een nieuwe verstrenging van de 
toegangsvoorwaarden voor het stelsel bleek te zijn, hebben we de WBT geanalyseerd 
als een ommekeer van de manier waarop men tot dan tegen het stelsel aankeek. Er 
is inderdaad een heel denkproces dat schuilgaat achter de hervorming: in het kader 
van flexizekerheid heeft de wetgever de sociaal verzekerden willen responsabiliseren. 
We hebben gezien dat dit voor de werknemer concreet impliceert dat hij de taak 
heeft “inzetbaar” te worden of te blijven.

In dit hoofdstuk hebben we vanuit een meer kritische houding deze vorm van ach-
teruitgang op het gebied van sociale verworvenheden in vraag gesteld om daaruit het 
hogere doel af te leiden. De grotere mate van responsabilisering van de werknemers, 
die zich vertaalt in inzetbaarheid, is weliswaar wetmatig en zelfs noodzakelijk om de 
toekomstige generaties een menswaardig leven te garanderen, maar dat neemt niet 
weg dat bij deze responsabilisering ook de werkgevers moeten worden betrokken. 
We hebben ons dan afgevraagd of MVO ons zou kunnen helpen om de werkgevers 
algemeen te verplichten te werken aan de inzetbaarheid van de oudere werknemers. 
In het tweede deel zijn we tot de conclusie gekomen dat dit mogelijk is, op voor-
waarde dat dit door de wet wordt geleid en omkaderd.

De vraag is: welke wet? Welke “hard law” of harde wetgeving heeft de wetgever 
opgesteld om via het personeelsbeleid de werkgelegenheid van oudere werknemers 
rechtstreeks te bevorderen? Welke wettelijke voorschriften sturen in het bijzonder 
de maatregelen van werkgevers om de inzetbaarheid van de werknemers die van 
het WBT-stelsel genieten of zouden kunnen genieten, te ontwikkelen? In dit deel 
wordt nagegaan welke rechtsinstrumenten de werkgevers echt kunnen betrekken in 
de WBT-problematiek, zodat ze ook nog andere initiatieven nemen dan die in het 
kader van zachte wetgeving.
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We hanteren niet de meest samenhangende aanpak, wat vaak het geval is in soci-
aal recht. Het is ook niet onze bedoeling om elke mogelijke wettelijke maatregel 
te inventariseren, maar wel de belangrijkste te benadrukken. Van de maatregelen 
waarvan we hopen dat ze een zeer belangrijke rol zullen spelen in de inzetbaarheid 
van oudere werknemers, denken we eerst en vooral aan outplacement en de door-
betaling door de werkgever van de bedrijfstoeslag in het geval dat de werknemer het 
werk hervat, twee aspecten die aan bod komen in de WBT-regeling. Binnenkort 
wordt ook de verplichting een plan op te stellen voor de werkgelegenheid van ou-
dere werknemers van kracht. We gaan echter nog dieper op de kwestie in door het 
gelijkheidsbeginsel te bespreken, met name in deze context het verbod op elke vorm 
van discriminatie op basis van leeftijd, en het streven naar een betere integratie en 
grotere inzetbaarheid van de oudere werknemers waarop de WBT betrekking heeft.

3.3.2. Outplacement en doorbetaling door de voormalige werkgever van de bedrijfstoeslag  
 in het geval van werkhervatting

De wettelijke bepaling van de WBT responsabiliseert op twee manieren de werkge-
vers, die worden uitgenodigd om hun oudere werknemers op een flexibelere manier  
met pensioen te laten gaan237. We hebben deze twee aspecten al eerder aangehaald, 
toen we het over inzetbaarheid hadden: outplacement en bedrijfstoeslag in het geval 
van werkhervatting, twee maatregelen waarvoor de werkgever moet instaan.

Outplacement238 wordt omschreven als “een geheel van begeleidende diensten en ad-
viezen die in opdracht van een werkgever door een derde, hierna outplacement-bureau 
genoemd, tegen betaling individueel of in groep worden verleend om een werknemer in 
staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieu-
we werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien”239. De 
maatregel past in het kader van lifelong learning240 en moet ervoor zorgen dat een 
ontslagen werknemer gemakkelijker een nieuwe baan vindt. De maatregel is van 
toepassing op alle categorieën werklozen, soms als optie241, soms als verplichting242. 

(237) T. Moulaert en D. Léonard, op. cit., p. 20.
(238) Voor meer informatie over outplacement, zie Claeys en Engels, Contrats de travail. Licenciement et dé-
mission, Waterloo, Kluwer, 2011, pp. 431-441; N. Robert en S. Gilson, Regards sur l’outplacement, in La 
réglementation du chômage: vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Waterloo, Kluwer, pp. 
519-577, 2011.
(239) Cao nr. 51, art. 1.
(240) Zie D. Pieters, Naar een nieuwe en andere benadering van de inkomensvervangende en kostencompense-
rende prestaties van de sociale zekerheid, BTSZ, p. 592, 2010.
(241) Zie cao nr. 51, art. 2.
(242)  Outplacement is verplicht voor werknemers vanaf 45 jaar en in het geval van collectief ontslag (werkgele-
genheidscel). Zie Claeys en Engels, Contrats de travail. Licenciement et démission, Waterloo, Kluwer, p. 431 e.v., 
2011; F. Robert, Les mesures d’accompagnement des travailleurs dans le cadre des restructurations d’entreprises, 
Orientations, nr. 7, pp. 8-9, 2007.
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Het is de voormalige werkgever die deze socialebegeleidingsmaatregel financiert243. 
Zoals we reeds zeiden, kan de werknemer onder WBT vragen om aan dergelijke 
procedure deel te nemen244. Dit is logisch: outplacement is tenslotte een sociale be-
geleidingsmaatregel die de teruggeschroefde toegang tot WBT moet compenseren.

Overigens is een werknemer onder WBT, nadat hij zijn inzetbaarheid heeft kunnen 
vergroten dankzij bijvoorbeeld een gratis outplacementprocedure, gemotiveerd om 
opnieuw te gaan werken. Indien een oudere werknemer onder WBT immers weer 
het werk hervat, kan hij niet langer rekenen op een werkloosheidsuitkering, maar 
wel nog op de bedrijfstoeslag 245. Zo krijgt hij boven op zijn nieuwe loon een niet 
te verwaarlozen bonus. Merk hierbij op dat de werkgever meer verantwoordelijk-
heid neemt dan bij de “klassieke” werkloosheid, waar de staat de werkhervatting 
betaalt246.

3.3.3. Verplichting een plan op te stellen voor de werkgelegenheid van oudere werknemers
Vervolgens moeten we cao nr. 104, aangenomen op 27 juni 2012, vermelden. Deze 
voorziet in de verplichting voor werkgevers met meer dan 20 werknemers een werk-
gelegenheidsplan op te stellen met daarin jaarlijkse of tweejaarlijkse maatregelen 
voor het behoud of de verhoging van de werkgelegenheid van werknemers ouder 
dan 45 jaar247. De cao somt zeven mogelijke actiegebieden op, waaronder aanpassing 
van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden, interne mutatie om een functie te 
verwerven die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en competenties 
van de werknemer enz.

Deze cao, die in werking is getreden op 1 januari 2013, moet een kader vormen voor 
de maatregelen van werkgevers wat betreft het WBT-beleid in ondernemingen met 
meer dan 20 werknemers.

3.3.4. Verbod op discriminatie op basis van leeftijd
Tot slot bespreken we nog enkele denkpistes met betrekking tot de discriminatie van 
oudere werknemers. In dit opzicht past de ontwikkeling van de inzetbaarheid door 
de werkgevers, ter bestrijding van discriminatie op basis van leeftijd, bij de algeme-
nere zorg van solidariteit tussen de generaties.

(243) Cao nr. 82, art. 9.
(244) Cao nr. 82, art. 3, paragraaf 2 en cao nr. 51, art. 3.
(245) Cao nr. 17, art. 4bis.
(246) Zie Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS, 31 decem-
ber 1991, art. 129bis e.v.
(247)  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheids-
plan oudere werknemers in de onderneming.



97

TERUGKEER NAAR  SOLIDARITEIT

Zoals we reeds tot de conclusie kwamen, maken economie en politieke wetenschap-
pen integraal deel uit van het debat. Aangezien we stilaan het einde van onze uit-
eenzetting naderen, mogen we bepaalde sociologische of psychosociale aspecten niet 
vergeten, want de rol daarvan is toch wel groter dan men zou denken248. We stellen, 
als juristen, voor om er juridische lessen uit te trekken en de kwestie te onderzoeken 
vanuit het standpunt van het niet-discriminatierecht.

De sociologen noemen het proces waarbij discriminerende vooroordelen jegens ou-
dere personen ontstaan, “agisme”249. De meest voorkomende vooroordelen zijn de 
vooroordelen die al dan niet rechtstreeks betrekking hebben op de productiviteit, 
die met de leeftijd zou dalen (of eerder de ervaring250): de oudere werknemers zou-
den systematisch het etiket krijgen dat ze hun “houdbaarheidsdatum” hebben over-
schreden. Hierbij speelt ook het stijgende loon een rol, in de betekenis van de “breuk 
tussen de loonkost en de productiviteit”251. Ook het feit dat men kan genieten van 
bedrijfstoeslag wanneer men het werk hervat, kan een pervers gevolg van de WBT 
zijn. De werkgever kan in het algemeen geneigd zijn te zwichten voor de charmes 
van deze stereotypen wanneer hij zijn beleid uitstippelt en zal, toegegeven, dan ook 
de oudere werknemer niet aanzetten om zijn inzetbaarheid te vergroten. We denken 
in het bijzonder aan de werknemer die geniet van de WBT, die inspanningen heeft 
geleverd om een opleiding te volgen en het werk wil hervatten, maar die wordt “af-
gewezen” gewoon omdat de massa tekortkomingen in hem ziet die hij niet heeft, of 
de kwaliteiten niet ziet waarover hij wel beschikt.

Het is dus logisch dat er een mentaliteitswijziging moet komen en dat aan het discri-
minatieprobleem iets moet worden gedaan als men de werkgevers wil aanzetten om 
de inzetbaarheid te ontwikkelen van de oudere werknemers die onder de WBT zou-
den kunnen komen252, 253. Hiertoe biedt de wet van 10 mei 2007254 een interessant 
kader, waarin elke vorm van discriminatie op basis van leeftijd is verboden indien 
niet wordt voldaan aan de strenge voorwaarden255, 256. Het Europees recht blijf niet 

(248) Zie voor meer informatie het zeer relevante onderzoek (en de daarin aangehaalde referenties) van D. 
Desmette, La prépension, un moyen d’échapper à l’identité stigmatisante de ‘travailleur âgé’?, Les Cahiers du 
Cerisis (Université Catholique de Louvain), nr. 19, 2004.
(249)  Zie N. Burnay, Agisme: récupération idéologique …, op. cit., p. 47.
(250) Zie P. Joassart, La suppression des barèmes liés à l’âge: passé, présent et avenir, Orientations, nr. 3, pp. 
20-28, 2011.
(251)  V. Vandenberghe, op. cit., p. 114.
(252)  Zie L. Mandin, op. cit., p. 272 e.v.
(253)  Voor een mooi voorbeeld van de mentaliteitswijziging, zie de Parijse organisatie BiTWiin, die een interfa-
ce heeft ontwikkeld om de aanwerving van ouderen te vergemakkelijken (http://www.bitwiin.com).
(254)  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS, 30 mei 2007 (tot om-
zetting van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000).
(255)  Zie art. 7 e.v.
(256)  C. Canazza, Pacte des générations et discrimination à l’égard d’un travailleur âgé, nota onder Arb. Gent, 
20 september 2010, Chr. D.S., nr. 2, p. 93, 2011.
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achter. Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000257 diende immers als basis 
voor de wet van 10 mei 2007. Het is aan het Hof van de Europese Unie om deze 
bepalingen uit te leggen in harmonie met het nationale werkgelegenheidsbeleid258.

Deze meer fundamentele aanpak door de bestrijding van discriminatie zou het mo-
gelijk maken om zowel de gelijkheid van alle werknemers als een grotere solidariteit 
tussen de generaties te bevorderen. Het veelzijdige beginsel van gelijke kansen zou 
zich vermengen met een nieuwe opvatting van solidariteit. In die zin “leidt het de-
bat over de termen ‘gelijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’ tot aspecten die verband houden 
met hervormingen en tot een onderzoek van het begrip sociale rechtvaardigheid”259. Er 
wordt ook nadrukkelijk een brug geslagen in de doelstellingen van de Europese 
Unie tussen de bestrijding van alle vormen van discriminatie en de bevordering van 
solidariteit tussen de generaties260. Art. 3, lid 3, tweede alinea van het Verdrag van 
de Europese Unie bepaalt immers het volgende “[De Unie] bestrijdt sociale uitsluiting 
en discriminatie, en bevordert sociale rechtvaardigheid en bescherming, de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties en de bescherming van de rechten 
van het kind”.

Als er één weg is die we in de toekomst in het eindeloopbaandebat en het WBT-de-
bat in het bijzonder moeten inslaan, is het die wel: een bredere weg, maar een met 
meer samenhang, die de belangen van werkgevers en werknemers van alle leeftijden 
verbindt en die gelijkheid en solidariteit laat samengaan.

 CONCLUSIE     

We kunnen terecht stellen dat het Europese jaar voor actief ouder worden en so-
lidariteit tussen de generaties feestelijk werd geopend met de hervorming van de 
werkloosheid met bedrijfstoeslag: op 28 november 2011 is men zich beginnen be-
kommeren om de toekomstige generaties. Zoals François Ost verklaart, mag de wet 
niet uitsluitend worden aangezien als een “regeringsinstrument”, maar is hij ook, en 
misschien vooral, “de uitdrukking van hogere waarden die de sociale structuur kunnen 
vernieuwen”261. 

(257) Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, PB, L 303.
(258) C. Canazza, L’arrêt ‘Andersen’: un pas plus loin dans la protection des travailleurs âgés, J.D.E., p. 14, 2011.
(259)  L. Mandin, op. cit., p. 398.
(260)  C. Canazza, Pacte des générations et discrimination…, op. cit., p. 94.
(261) Zie F. Ost, op. cit., p. 224, die de betekenis analyseert van de heilige koninklijke uitdrukking “Aan allen 
die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet!”.
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In die zin heeft de Koning, door het afkondigen van de wet en de Koninklijke Be-
sluiten betreffende deze grondige hervorming, voor het eerst echt alle burgers, zowel 
die die nu zijn als die die hierna zullen wezen262, toegesproken.

Door de veranderingen in de wereldeconomie bood de welvaartsstaat niet langer 
voldoende langetermijngaranties. De politieke leiders hebben dan ook, uit bezorgd-
heid om de waardigheid van de toekomstige generaties, het afhankelijkheidspad ver-
laten en de hoofdlijnen vastgelegd van een stelsel dat de solidariteit tussen de gene-
raties versterkt. Ze hebben de moed gehad deze stap te zetten. Ongetwijfeld hebben 
ze het voorbeeld van onze voorouders gevolgd, die in de jaren veertig de uitdaging 
zijn aangegaan om “verandering in te zetten” door een socialezekerheidsstelsel in te 
voeren263. In dit opzicht heeft de financiële en economische crisis van 2008-2009 
een beslissende rol gespeeld. Deze crisis heeft geleid tot “een mogelijkheid voor iets 
volledig nieuws, waarvoor moed en verbeelding nodig zijn”264. We hebben inderdaad 
beschreven hoe de crisis een nuttige schokbeweging heeft teweeggebracht, die op 
haar beurt het pad heeft geëffend voor deze structurele hervorming.

We hebben in onze uiteenzetting ook het belang benadrukt van het centrale begrip 
“inzetbaarheid”. Het is de overeenstemmende plicht, in de zin van artikel 23 van 
de Grondwet, voor de sociale uitkeringen die de staat de werknemers garandeert. 
We hebben ook gezien waarom de werkgevers, als “ontwikkelaar van het menselijk 
kapitaal”, moeten worden betrokken, en hoe de wet het framework kon vaststellen 
dat onontbeerlijk is om de normen die voortvloeien uit zelfregeling, te sturen.

We hebben onze bedenkingen afgesloten met de suggestie gelijkheid te bevorderen 
bij de uitvoering van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. Dit beginsel gaat hand 
in hand met het solidariteitsbeginsel, en dit eigenlijk al sinds de Franse Revolutie, 
waarin de leuze “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”265 is ontstaan. We zijn ervan 
overtuigd dat, als we op die manier handelen, met name via een werkloosheidsstelsel 
met bedrijfstoeslag ten gunste van de werkgelegenheid, we de doelstelling kunnen 
verwezenlijken die Frans Cassiers heeft aangehaald, met name “dat de gezinnen op 
menswaardige wijze en met gelijke kansen voor de ontplooiing van hun kinderen kunnen 
zorgen.”266.

(Vertaling)

(262) Ibid.
(263) I. Cassiers, op. cit., p. 383.
(264) Ibid.
(265) A. Vandevelde, op. cit., p. 577.
(266) Cf. inleiding.
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VRIJ VERKEER VAN PERSONEN IN DE EU 
EN DE SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN 
VAN DE LIDSTATEN: OP ZOEK NAAR 
EEN EVENWICHT

DOOR HERWIG VERSCHUEREN
Hoogleraar Universiteit Antwerpen en gastprofessor Vrije Universiteit Brussel

1. INLEIDING 

Het is traditioneel het voorrecht van de afzonderlijke staten om te bepalen wie deel 
uitmaakt van de zogenaamde solidariteitskring van een staat en daardoor recht heeft 
op nationale socialezekerheidsregelingen of uit de overheidsmiddelen afkomstige 
financiële steun. Ook in de context van de Europese Unie behouden de lidstaten 
de soevereine macht om hun stelsels van sociale bescherming af te bakenen. Artikel 
153, lid 2 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) geeft de 
EU wel de bevoegdheid om minimumeisen te stellen op het gebied van de sociale 
zekerheid en sociale bescherming van werknemers, maar deze bevoegdheid is nooit 
in praktijk gebracht en de politieke wil om daartoe over te gaan lijkt eveneens te 
ontbreken.

Bij gebrek aan harmonisering op het niveau van de EU bevestigt het Hof van Jus-
titie (HvJ) steeds dat het EU-recht geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun eigen socialezekerheids- en bijstandsstelsels te organiseren. Het 
HvJ heeft echter wel altijd beklemtoond dat de lidstaten zich desalniettemin moeten 
schikken naar de EU-wetgeving als ze die bevoegdheid uitoefenen1. In het bijzonder 
de principes van het vrije verkeer van personen (thans de artikelen 21, 45, 49 en 56 
VWEU) spelen op dit gebied een belangrijke rol. Deze principes zijn vastgelegd in 
de relevante onderdelen van het secundaire Unierecht. Het belangrijkste onderdeel 
van de EU-wetgeving is het coördinatiesysteem inzake sociale zekerheid, een sys-
teem dat tot 1 mei 2010 geregeld werd door Verordening 1408/712 en Verordening 

(1) Zie bv. HvJ C-158/96, Kohll, Jur. 1998, I, 1931, punten 17-19 en recenter HvJ C-228/07, Petersen, Jur. 
2008, I, 6989, punt 42.
(2)  Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialeze-
kerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeen-
schap verplaatsen (hierna aangeduid als Verordening 1408/71).
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574/723 en daarna door Verordening 883/20044 en Verordening 987/20095. Veror-
dening 1612/68 inzake het vrije verkeer van werknemers6 en Richtlijn 2004/38 in-
zake verblijfsrechten voor EU-migranten en hun familieleden7, spelen op dit gebied 
eveneens een rol.

In deze bijdrage zal de nadruk liggen op de discussies die de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden over de Unierechtelijke afbakening van het toepassingsgebied van 
de nationale stelsels van basissolidariteit die economisch inactieve migranten een 
bestaansminimum garanderen.

Mijn belangrijkste doelstelling is inzicht te geven in het evenwicht tussen het recht 
op vrij verkeer, dat van economisch inactieve personen inbegrepen, en de wens van 
de lidstaten om de toegang tot hun solidariteitsstelsels te beperken.

In eerste instantie zal ik commentaar leveren op de recente ontwikkelingen in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie in de richting van een ruime interpretatie van het 
begrip ‘werknemer’. Ten gevolge hiervan worden sommige categorieën van niet-ac-
tieve personen ook beschouwd als werknemers. Dit heeft een invloed op de toegang 
tot sociale minimumuitkeringen voor deze werknemers en hun familieleden.

In de tweede plaats zal ik uitvoerig de betekenis analyseren van Verordening 
883/2004 voor de mate waarin een lidstaat waar een economisch inactieve migrant 
verblijft, verantwoordelijk is voor het betalen van sociale minimumuitkeringen. Ik 
zal hierbij bijzondere aandacht schenken aan de gevolgen van deze financiële ver-
antwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing van Richtlijn 2004/38 en het 
verblijfsrecht van betrokkene.

(3)  Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71.
(4) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb. L. 7 juni 2004, afl. 200, 1, zoals ondertussen reeds gewijzigd 
door Verordening (EG) nr. 988/2009 van 16 september 2009, Pb. L. 30 oktober 2009, afl. 284, 43 en Verorde-
ning (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012, Pb. L. 8 juni 2012, afl. 149, 
4 (hierna aangeduid als Verordening 883/2004). Zie voor deze verordening de speciale uitgave van European 
Journal of Social Security, 2009, pp. 1-241.
(5) Verordening (EG) nr. 987/2009 van 16 september 2009, Pb. L. 30 oktober 2009, afl. 294, 1 (hierna aange-
duid als Verordening 987/2009).
(6) Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werkne-
mers binnen de Gemeenschap, Pb. L. 19 oktober 1968, afl. 275, 2 (hierna aangeduid als Verordening 1612/68). 
Deze verordening werd ondertussen vervangen door Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, Pb. L. 27 mei 
2011, afl. 141, 1. Inhoudelijk werden door deze nieuwe verordening zo goed als geen wijzigingen aangebracht 
in de bepalingen van de oude verordening.
(7)  Richtlijn 2004/38 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, Pb. L. 
29 juni 2004, afl. 228, 35 (hierna aangeduid als Richtlijn 2004/38 of als Verblijfsrichtlijn).
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Ten slotte zal ik commentaar geven op het effect van de recente rechtspraak van het 
Hof van Justitie inzake het Europees burgerschap op de aanspraak van economisch 
inactieve EU-burgers op sociale minimumuitkeringen wanneer ze zich binnen de 
EU verplaatsen.

2. DE IMPACT VAN DE BREDE DEFINITIE VAN ‘WERKNEMER’ IN HET EU-RECHT OP DE 
 AANSPRAAK OP SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN DOOR ECONOMISCH INACTIEVE 
 PERSONEN    

Zoals reeds aangegeven, ligt in deze bijdrage de nadruk op het recht op sociale mi-
nimumuitkeringen voor economisch inactieve migrerende personen. In sommige 
omstandigheden kunnen bepaalde categorieën van economisch inactieve personen 
ook een beroep doen op de EU-bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers 
en het principe van gelijke behandeling dat daarin is vervat.

Zo heeft het Hof van Justitie in een aantal zaken ook werkzoekenden onder de 
werkingssfeer van deze EU-bepalingen gebracht. Hierdoor konden personen die 
werk zochten in een andere lidstaat dan de hunne een beroep doen op de eventuele 
financiële steun die deze lidstaat aan zijn eigen werkzoekenden toekende. In Collins 
was het Hof van oordeel dat de onderdanen van een lidstaat die werk zoeken in 
een andere lidstaat onder het toepassingsgebied vallen van artikel 39 EG (thans 
artikel 45 VWEU) inzake het recht op vrij verkeer van werknemers en bijgevolg 
het recht op gelijke behandeling genieten8. Dit recht is ook van toepassing op fi-
nanciële uitkeringen die bedoeld zijn om de toegang tot de arbeidsmarkt van een 
lidstaat te vergemakkelijken9. Het Hof van Justitie bevestigde deze benadering in 
Ioannidis10 en meer recent eveneens in Vatsouras en Koupatantze (arrest van 4 juni 
2009)11. Volgens deze rechtspraak kunnen economisch inactieve personen zoals 
werkzoekenden dus ook ten aanzien van de lidstaat waar deze persoon werk gaat 
zoeken een beroep doen op de aanvankelijk voor werknemers bedoelde bepalingen 
inzake het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit. Het HvJ verwees in 
dit verband naar de instelling in artikel 17 EG (thans artikel 20 VWEU) van het 
Europees burgerschap12.

(8)  HvJ C-138/02, Collins, Jur. 2004, I, 2703, punt 56.
(9)  Het HvJ erkende echter dat het legitiem was dat de nationale wetgever zich ervan wenst te verzekeren dat 
er een reële band bestaat tussen de persoon die een dergelijke uitkering aanvraagt en de betrokken geografische 
arbeidsmarkt. Collins, supra noot 8, punten 63-67.
(10)  HvJ C-258/04, Ioannidis, Jur. 2005, I, 8275.
(11)  HvJ C-22/08 en C-23/08, Vatsouras en Koupatatnze, Jur. 2009, I, 4585, punten 36-37.
(12) Collins, supra noot 8, punt 63; Ioannidis, supra noot 10, punt 22 en Vatsouras en Koupatantze, supra noot 
11, punt 37.
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Bovendien bevestigde de Europese wetgever in artikel 7, lid 3 Richtlijn 2004/38 dat 
een Unieburger zijn status van werknemer of zelfstandige onder bepaalde omstan-
digheden behoudt. Dit is met name het geval als hij/zij tijdelijk arbeidsongeschikt 
is ten gevolge van ziekte of ongeval of zich in een toestand van naar behoren vastge-
stelde onvrijwillige werkloosheid bevindt of een beroepsopleiding onderneemt13. In 
deze omstandigheden behoudt betrokkene niet alleen het verblijfsrecht in de gast-
lidstaat, maar kan hij/zij, op grond van artikel 24, lid 1 van deze richtlijn aanspraak 
maken op dezelfde behandeling als de onderdanen van dit gastland m.b.t. allerlei 
sociale uitkeringen. Het Hof van Justitie heeft dit in 2009 uitdrukkelijk bevestigd in 
Vatsouras en Koupatantze in verband met een geschil over een Duitse basisuitkering 
voor werkzoekenden14.

Daarenboven geldt het recht op toegang tot sociale minimumuitkeringen ook voor 
de economisch inactieve gezinsleden van de werknemer of voormalige werknemer, 
zelfs als zij niet langer samenwonen met deze werknemer. Dit werd enige tijd ge-
leden nogmaals geïllustreerd door de arresten van het Hof van Justitie in Ibrahim 
en Teixeira van 23 februari 201015. Het ging hierbij om alleenstaande moeders die 
economisch inactief waren en in het Verenigd Koninkrijk bijstand voor huisvesting 
hadden aangevraagd. Die werd hun geweigerd met als argument dat hun verblijfs-
recht en dat van hun kinderen niet op het EU-recht gebaseerd zou zijn. Om aan te 
tonen dat dit wel het geval was, beriepen beide moeders zich op artikel 12 Veror-
dening 1612/68. Deze bepaling verleent de kinderen van migrerende EU-werkne-
mers het recht op toegang tot het algemeen onderwijs, het leerlingenstelsel en de 
beroepsopleiding. In deze arresten bevestigde het HvJ zijn vroegere rechtspraak dat, 
krachtens artikel 12 van Verordening 1612/68, de kinderen van een EU-burger die 
zich in een lidstaat hebben gevestigd tijdens de uitoefening door een ouder van zijn/
haar verblijfsrecht als migrerende werknemer in die lidstaat, het recht hebben daar te 
verblijven om algemeen onderwijs te volgen. Het feit dat de ouders van de kinderen 
inmiddels gescheiden zijn en dat de ouder die in de gastlidstaat een verblijfsrecht 
als migrerende werknemer had, er niet langer een economische activiteit uitoefent, 
heeft daarop geen enkele invloed. Het volstaat dat het kind zich in de betrokken 
lidstaat vestigde op het tijdstip dat een van de ouders daar als migrerende werknemer 
woonde16. Het Hof oordeelde ook dat, als gevolg van het recht van de kinderen om 
in de lidstaat te verblijven, de ouders die voor hen zorgen ook in die gastlidstaat 
mogen verblijven gedurende de periode dat hun kinderen onderwijs volgen 17.

(13) Deze bepaling werd geïnspireerd door de rechtspraak van het Hof van Justitie: zie bv. HvJ C-413/01, 
Ninni-Orache, Jur. 2003, I, 13187.
(14) Vatsouras en Koupatantze, supra noot 11, punten 31-32.
(15)  HvJ C-310/08, Ibrahim, Jur. 2010, I, 1065 en HvJ C-480/08, Teixiera, Jur. 2010, I, 1107.
(16) Teixeira, supra noot 15, punten 72 en 74.
(17) Ibrahim, supra noot 15, punt 50 en Teixeira, supra noot 15, punt 61. Zie reeds HvJ C-483/99, Baumbast, 
Jur. 2002, I, 7091, punten 63 en 71.
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Uit het voorgaande volgt dat deze economisch inactieve familieleden van een per-
soon die ooit als migrerende werknemer in het gastland heeft gewerkt, verder aan-
spraak kunnen maken op de hoedanigheid van familielid van een werknemer in 
de zin van Verordening 1612/68 met het oog op het behoud van verblijfsrechten 
tewijl de kinderen onderwijs volgen. Ten gevolge van hun EU-statuut als familiele-
den van een werknemer zullen zij eveneens een beroep kunnen doen op de sociale 
uitkeringen die het gastland aan zijn eigen onderdanen toekent (zoals bijstand voor 
huisvesting in de zaken Ibrahim en Texeira).

Uit deze recente rechtspraak kan men afleiden dat migrerende personen in de EU 
- zelfs als ze inactief zijn - en hun gezinsleden in heel wat omstandigheden in het 
gastland rechten kunnen claimen op sociale minimumuitkeringen die verband hou-
den met de status van werknemer, ook als deze werknemer alleen in het verleden 
economisch actief is geweest en ondertussen teruggekeerd is naar zijn/haar lidstaat 
van herkomst.

3. RECHT OP SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN ONDER HET EUROPESE SYSTEEM VOOR 
 DE COORDINATIE VAN DE NATIONALE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS

3.1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN DE ZEER BREDE PERSONELE WERKINGSSFEER VAN 
 HET COORDINATIESYSTEEM VAN DE EU

Het Europese systeem voor de coördinatie van de socialezekerheidsregelingen werd 
ingevoerd met het oog op het uit de weg ruimen van de belemmeringen voor het 
vrije verkeer van personen die voortvloeiden uit de diversiteit in de socialezeker-
heidsstelsels van de lidstaten. Het gaat hierbij slechts om een coördinatiesysteem. 
Het heeft niet tot doel de stelsels van de lidstaten te harmoniseren of ze dichter bij 
elkaar te brengen. Het beoogt alleen de stelsels op zodanige wijze te coördineren dat 
de mogelijke negatieve effecten van de verschillen voor migrerende personen uit de 
weg geruimd worden18.

In de eerste plaats bepaalt dit coördinatiesysteem welke nationale socialezekerheids-
wetgeving in een grensoverschrijdende situatie van toepassing is (Titel II van Ver-
ordening 883/2004). De uitgangspunten van deze regels betreffende de bepaling 
van de toepasselijke wetgeving zijn het werklandbeginsel voor economisch actieve 
personen en het woonlandbeginsel voor economisch inactieve personen.

(18) Zie o.a. HvJ C-41/84, Pinna, Jur. 1986, 1, punt 20 en recenter HvJ C-103/06, Derouin, Jur. 2008, I, 1853, 
punten 20 en 23; HvJ C-228/07, Petersen, Jur. 2008, I, 6989, punt 41 en HvJ C-208/07, Von Chamier-Glisc-
zinski, Jur. 2009, I, 6095, punt 84.
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Een ander basisprincipe van deze coördinatie is dat van het verbod op discriminatie 
op grond van nationaliteit voor alle prestaties die onder de verordeningen vallen (ar-
tikel 4 Verordening 883/2004). Bovendien houdt de coördinatie ook regels in met 
betrekking tot het opheffen van bepalingen inzake woonplaats met het oog op de 
toekenning of het behoud van socialezekerheidsuitkeringen (artikel 7 Verordening 
883/2004). De coördinatie legt ook een aantal regels vast betreffende de samentel-
ling van de tijdvakken van verzekering, tewerkstelling en verblijf.

Ook economisch inactieve personen vallen onder dit coördinatiesysteem van de EU, 
zeker krachtens Verordening 883/2004. De personele werkingssfeer van deze veror-
dening verwijst immers naar alle onderdanen van een lidstaat die onderworpen zijn 
(geweest) aan de wetgeving van een of meer lidstaten (artikel 2), zonder nog langer 
te refereren aan de status van werknemer of zelfstandige (zoals wel het geval was in 
artikel 2 van Verordening 1408/71). Daardoor bakende de EU-wetgever de perso-
nele werkingssfeer van het coördinatiesysteem zo ruim af dat bijna alle EU-burgers 
eronder vallen19.

Daarenboven werden de bepalingen van Verordening 883/2004 door Verordening 
1231/2010 ook uitgebreid tot personen die niet de nationaliteit van een van de 
lidstaten hebben, maar wel wettig op het grondgebied van een lidstaat verblijven20.

Dientengevolge valt de grote meerderheid van personen die op het grondgebied van 
een lidstaat wonen, ongeacht of ze onderdanen zijn van de lidstaten of van derde 
landen, onder Verordening 883/2004.

3.2. HET RECHT OP SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN IN VERORDENING 883/2004: EX- 
 PORT OF RECHT IN DE WOONSTAAT?

Een van de grondprincipes van de Europese socialezekerheidscoördinatie is de op-
heffing van bepalingen inzake woonplaats of, met andere woorden, het recht om 
uitkeringen te exporteren21. Voor sommige takken van de sociale zekerheid (zoals 
pensioenen) wordt het exportprincipe zelden betwist. Voor andere daarentegen blijft 

(19) Zie o.a.: Martinsen, Social Security Regulation in the EU: The De-terrorialization of Welfare?, in De Burca 
(ed.), EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 95-96 en 
Pennings, Inclusion and Exclusion of Persons and Benefits in the New Co-ordination Regulation, in Spaventa 
en Dougan (eds.), Social Welfare and EU Law, Hart, Oxford, 2005, pp. 245-246.
(20) Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot 
uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 
onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen, Pb. L. 
29 december 2010, afl. 344, 1.
(21) Artikel 7 Verordening 883/2004.
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het een controversiële zaak (bv. voor gezinsbijslagen22) of wordt het, in afwijking van 
de algemene regel, zelfs door het EU-recht zelf beperkt (zoals voor werkloosheids-
uitkeringen23).

Het is echter duidelijk dat de lidstaten nog altijd niet graag uitkeringen betalen aan 
personen die niet op hun grondgebied wonen. Nationale socialezekerheidstelsels 
zijn nog steeds gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Dit is zeker het geval voor 
niet op bijdragebetaling berustende en door belastingen gefinancierde prestaties, 
zoals sociale bijstand en andere sociale minimumuitkeringen, waarvan de hoogte 
wordt bepaald door de kosten van levensonderhoud in de afzonderlijke lidstaten. 
Overigens is sociale bijstand uitgesloten van de materiële werkingssfeer van Verorde-
ning 883/2004 (zie artikel 3, lid 5).

Naar aanleiding van een aantal zaken over de export van sociale minimumuitke-
ringen, ontwikkelde het HvJ in de jaren zeventig en tachtig een brede definitie van 
sociale zekerheid in de zin van Verordening 1408/71. Dit omvatte volgens het Hof 
ook de bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen. Het 
ging hier om uitkeringen met een gemengd karakter omdat ze het midden hielden 
tussen de traditionele sociale bescherming en sociale bijstand. Voorbeelden van der-
gelijke uikeringen zijn pensioentoeslagen en bijzondere uitkeringen voor personen 
met een handicap of zieken. Het Hof was van oordeel dat deze uitkeringen niet on-
der de socialebijstandsstelsels vielen die uitgesloten waren van de werkingssfeer van 
de toenmalige Verordening 1408/71. Het gevolg hiervan was dat het beginsel van 
export van uitkeringen in Verordening 1408/71 volgens het Hof ook van toepassing 
was op deze minimumuitkeringen, te meer daar Verordening 1408/71 toen immers 
nog geen bepaling bevatte die deze export zou verhinderen24.

Als antwoord op deze rechtspraak kwam de EU-wetgever in 1992 tussenbeide 
door een bijzonder coördinatiestelsel voor deze prestaties in het leven te roepen25. 
Voor de uitkeringen opgesomd in de nieuw gecreëerde Bijlage IIbis bij Verordening 
1408/71, mochten de lidstaten een woonplaatsvoorwaarde opleggen die de export 

(22) Zie bv. Pinna, supra noot 18. Zie meer recent HvJ C-212/05, Hartmann, Jur. 2007, I, 6303; HvJ C-213/05, 
Geven, Jur. 2007, I, 6347 en HvJ C-363/08, Slanina, Jur. 2009, I, 11111.
(23) Artikel 64 van Verordening 883/2004. Zie inzake de export van werkloosheidsuitkeringen eveneens HvJ 
C-406/04, De Cuyper, Jur. 2006, I, 6947 en HvJ C-228/07, Petersen, Jur. 2008, I, 6989.
(24) Zie bv. HvJ 1/72, Frilli, Jur. 1972, 457 (inzake het Belgische ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’); HvJ 
187/73, Callemeyn, Jur. 1974, 553 (inzake de Belgische ‘tegemoetkoming aan mindervaliden’); HvJ 63/76, 
Inzirillo, Jur. 1976, 2057 (inzake de Franse ‘uitkering voor volwassen personen met een handicap’); HvJ 139/82, 
Piscitello, Jur. 1983, 1427 (inzake de Italiaanse ‘sociale bijstanduitkering voor bejaarden’); HvJ 379-381/85 en 
93/86, Giletti en anderen, Jur. 1987, 955 (inzake de Franse ‘aanvullende uitkering’ voor personen die een ouder-
doms-, overlevings- of invaliditeitspensioen ontvangen van het nationaal solidariteitsfonds) en HvJ C-356/89, 
Newton, Jur. 1991, 3017 (inzake de Britse ‘mobiliteitstoelage’ voor personen met een handicap).
(25) Door Verordening (EEG) nr. 1247/92 van de Raad van 30 april 1992, Pb. L. 19 mei 1992, afl. 192, 1.
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van deze uitkeringen belette. Ten gevolge daarvan zou de begunstigde enerzijds zijn/
haar uitkering verliezen als hij/zij naar een andere lidstaat verhuisde en anderzijds 
in zijn/haar nieuwe woonstaat recht hebben op de in Bijlage IIbis opgesomde uitke-
ringen van die staat26.

De beperking van de export van deze uitkeringen werd voornamelijk gerechtvaardigd 
met het argument dat ze niet gebaseerd waren op de betaling van bijdragen door de 
begunstigde en dat deze uitkeringen bedoeld waren om de rechthebbende een inko-
men te garanderen dat overeenkwam met de levensstandaard in een bepaalde lidstaat.

Desalniettemin was het duidelijk dat het verlies van deze uitkeringen een duidelijke 
belemmering zou betekenen voor het recht op vrij verkeer aangezien er geen garan-
tie is dat de betrokkene in de nieuwe gastlidstaat recht zou hebben op soortgelijke 
uitkeringen. Het zou best kunnen dat vergelijkbare uitkeringen daar niet bestaan 
of niet opgenomen zijn in Bijlage IIbis. Het verlies van dergelijke uitkeringen zou 
bovendien ook het verblijfsrecht van de betrokkene in de nieuwe lidstaat in gevaar 
kunnen brengen. De toenmalige verblijfsrichtlijnen27 van toepassing op economisch 
inactieve personen garandeerden alleen een verblijfsrecht in een andere lidstaat als de 
betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikte om te voorkomen dat hij/zij 
ten laste kwam van de bijstandsregeling van de gastlidstaat.

Het kwam dan ook onvermijdelijk tot nieuwe rechtszaken hierover bij het Hof van 
Justitie. In Jauch 28 en Leclere 29 onderzocht het Hof de vraag of het specifieke coör-
dinatiestelsel verenigbaar was met het principe van vrij verkeer in het EG-Verdrag. 
Het Hof erkende in deze arresten de argumenten voor de beperking van de export 
van deze uitkeringen, vooral omdat deze niet gebaseerd zijn op de betaling van bij-
dragen door de begunstigde en eveneens omdat ze bedoeld zijn om een niveau van 
levensstandaard te garanderen in het licht van de kosten voor levensonderhoud en 
integratie in een bepaalde lidstaat. Maar het Hof onderzocht wel of de betrokken 
Oostenrijkse en Luxemburgse uitkeringen in deze gevallen rechtmatig waren op-
genomen in de lijst van niet-exporteerbare uitkeringen. Het Hof was van mening 

(26) Zie voor meer details over deze discussie: Van der Mei, Regulation 1408/71 and co-ordination of social 
non-contributory benefit schemes, EL Rev., 2002, pp. 551-566 en Verschueren, Special Non-Contributory 
Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ, European Journal of Social 
Security, 2009, pp. 217-234.
(27) Richtlijn 90/364 van 28 juni 1990 inzake het verblijfsrecht, Pb. L. 13 juli 1990, afl. 180, 26; Richtlijn 
90/365 van 28 juni 1990 inzake het verblijfsrecht voor werknemers en zelfstandigen die hun beroepsactiviteiten 
stopgezet hebben, Pb. L. 13 juli 1990, afl. 180, 28 en Richtlijn 93/96 van 29 oktober 1993 inzake het verblijfs-
recht voor studenten, Pb. L.  18 december 1993, afl. 317, 59.
(28) HvJ C-215/99, Jauch, Jur. 2001, I, 1901, inzake de Oostenrijkse ‘zorguitkering’ (Pflegegeld). Zie voor een 
vergelijkbare Oostenrijkse uitkering: HvJ C- 286/03, Hosse, Jur. 2006, I, 1771.
(29) HvJ C-43/99, Leclere, Jur. 2001, I, 4265 inzake de Luxemburgse ‘moederschapsuitkeringen’ (Allocation de 
maternité).
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dat de twee ter discussie staande uitkeringen niet beantwoordden aan de criteria 
‘bijzonder’ en ‘met een gemengd karakter’. Hun opname in Bijlage IIbis werd nietig 
verklaard omdat ze in strijd waren met artikel 39 EG (thans artikel 45 VWEU). 
Voor het Hof moeten afwijkingen van het principe van de exporteerbaarheid van 
socialezekerheidsuitkeringen strikt opgevat worden. Dat betekent dat ze alleen  
van toepassing kunnen zijn op uitkeringen die voldoen aan de relevante voorwaar-
den30. Het Hof bevestigde deze benadering in Skalka31, Kersbergen-Lap32 en Perez 
Naranjo33, hoewel het in deze zaken de opname van de betwiste uitkeringen in Bij-
lage IIbis wel geldig verklaarde.

Ingevolge deze rechtspraak werden de bepalingen inzake de bijzondere niet op pre-
mie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen volledig herzien in de bovenver-
melde nieuwe Verordening 883/2004. De desbetreffende Bijlage X bij Verordening 
883/2004 met de lijst van de betrokken uitkeringen werd in deze verordening geïn-
tegreerd door Verordening 988/200934.

In de context van de afbakening van de grenzen van nationale sociale minimumuit-
keringen is het echter wellicht nog belangrijker dat dit bijzondere coördinatiesys-
teem voor de niet op bijdragebetaling berustende prestaties in Bijlage X bij Veror-
dening 883/2004 eveneens de voorwaarde definieert waaronder een persoon die uit 
een bepaalde lidstaat komt en zich vestigt in een andere, in deze nieuwe woonstaat 
aanspraak kan maken op de in Bijlage X opgesomde uitkeringen met een gemengd 
karakter. Artikel 70, lid 4 van Verordening 883/2004 bevestigt inderdaad dat de 
bijzondere niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen in Bijlage X uitsluitend 
betaald zullen worden in de lidstaat waar de betrokkenen wonen en dit ten laste 
van de instellingen van deze lidstaat. Dit betekent dat op grond van Verordening 
883/2004 personen die vallen onder de (brede) werkingssfeer van deze verordening, 
recht hebben op de in deze lijst opgenomen sociale minimumuitkeringen in de 

(30) HvJ C-215/99, Jauch, Jur. 2001, I, 1901, punten 20-21; zie tevens HvJ C-299/05, Commissie v. Europees 
Parlement en Raad, Jur. 2007, I, 8695.
(31) HvJ C-160/02, Skalka, Jur. 2004, I, 5613 inzake de Oostenrijkse ‘compenserende aanvulling op ouder-
domspensioenen’ (Ausgleichzulage für Alterspensionen).
(32) HvJ C-154/05, Kersbergen-Lap, Jur. 2006, I, 6249 inzake de Nederlandse ‘arbeidsongeschiktheidsuitkering 
voor jonggehandicapten’ (Wajong).
(33) HvJ C-265/05, Perez Naranjo, Jur. 2007, I, 347 inzake de Franse ‘aanvullende uitkering van het Nationale 
Solidariteitsfonds’ (Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité).
(34) Verordening (EG) nr. 988/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009, Pb. L. 
30 oktober 2009, afl. 284, 43. Momenteel bevat de lijst van Bijlage X ongeveer 70 uitkeringen, waaronder de 
Belgische inkomensgarantie voor ouderen en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten, 
het Duitse basisinkomen voor levensonderhoud voor ouderen, de Spaanse bijstandsuitkeringen voor bejaarden 
en arbeidsongeschikte invaliden, de Ierse invaliditeitsuitkering, het Italiaanse pensioen voor onderdanen zonder 
inkomsten, de Hongaarse niet op premie- of bijdragebetaling berustende ouderdomsuitkering, de Finse huisves-
tingstoelage voor gepensioneerden en de Britse pensioenuitkering van de staat. Zowat 2/3 van deze uitkeringen 
is gerelateerd aan ouderdom, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.
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lidstaat waar ze wonen. De enige vereiste voor dit recht op uitkeringen is dat de 
persoon daar woont. Bovendien moet iedere woonplaatsvereiste in de nationale wet-
geving verenigbaar zijn met de woonplaatsvereiste zoals opgevat in de context van de 
toepassing van Verordening 883/2004. Daarom gaf het Hof van Justitie een voor de 
hele Unie geldende definitie van woonplaats in de zin van Verordening 1408/7135. 
Dit idee werd overgenomen in artikel 11 van Verordening 987/2009 dat de lidsta-
ten oproept om bij meningsverschillen over waar een persoon zijn/haar woonplaats 
heeft, in onderling overleg vast te stellen waar het centrum van de belangen van de  
betrokkene ligt. Het is duidelijk dat de EU-wetgever het begrip woonplaats opvat 
als de plaats waar het centrum van de belangen van de betrokkene ligt, wat op een 
zodanige wijze zou moeten worden vastgelegd dat betrokkene niet tussen wal en 
schip terechtkomt.

4. DE RELATIE TUSSEN DE EU-COORDINATIE VOOR SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN EN 
  VERBLIJFSRICHTLIJN 2004/38 

In de discussie over de bijzondere sociale minimumuitkeringen met een gemengd 
karakter werden de grenzen van de solidariteitssystemen van de lidstaten afgebakend 
door de grondprincipes van het Europese migratierecht, met name het vrije verkeer 
van personen. Maar het resultaat van deze discussies zoals bepaald door de EU-wet-
gever zou op zijn beurt invloed kunnen hebben op de uitvoering van het Europese 
migratierecht zelf. Inderdaad, het bijzondere coördinatiesysteem voor niet op bijdra-
gebetaling berustende uitkeringen zou directe implicaties kunnen hebben voor het 
recht op verblijf van Unieburgers krachtens Richtlijn 2004/38.

In deze richtlijn wordt het verblijfsrecht voor maximaal drie maanden toegekend aan 
alle Unieburgers zonder enige andere voorwaarden of vereisten dan het bezit van een 
geldige identiteitskaart of een geldig paspoort (artikel 6, lid 1). Het verblijfsrecht voor 
meer dan drie maanden voor economisch inactieve personen is onderworpen aan de 
voorwaarde dat deze personen over voldoende bestaansmiddelen moeten beschikken 
voor zichzelf en hun familieleden teneinde niet ten laste te komen van het sociale-
bijstandssysteem van de gastlidstaat (artikel 7, lid 1, b en c). Deze bepaling is bedoeld 
om te verhinderen dat een persoon die niet deelneemt aan het economische leven, 
afhankelijk wordt van overheidsmiddelen in de staat waar hij/zij woont. Artikel 14, 
lid 2 van Richtlijn 2004/38 bevestigt vervolgens het verblijfsrecht van Unieburgers en 
hun gezinsleden zolang zij voldoen aan de in de artikel 7 vastgelegde voorwaarden, 
wat voor economisch inactieve personen betekent dat ze voldoende bestaansmiddelen 
moeten hebben. Desalniettemin garandeert artikel 14, lid 1 van Richtlijn 2004/38 
het behoud van het verblijfsrecht voor Unieburgers zolang ze niet op onredelijke wijze 
ten laste komen van het socialebijstandssysteem van de gastlidstaat.

(35) HvJ C-90/97, Swaddling, Jur. 1999, I, 1075.
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Krachtens artikel 24, lid 2 van deze richtlijn is de gastlidstaat echter niet verplicht 
om het recht op sociale bijstand toe te kennen tijdens die eerste drie maanden of 
tijdens de periode (die de periode van drie maanden kan overstijgen) waarin een 
werkzoekende werk blijft zoeken en een reële kans heeft in dienst te worden geno-
men. Wel blijkt uit de arresten Vatsouras en Koupatantze van 4 juni 2009 dat het 
Hof van Justitie een enge interpretatie geeft aan het begrip ‘sociale bijstand’ in de 
zin van deze bepaling. In deze arresten was het Hof bijvoorbeeld van mening dat 
prestaties van financiële aard die bedoeld zijn om de toegang tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken, niet beschouwd kunnen worden als ‘sociale bijstand’ in de zin van 
artikel 24, lid 2 van Richtlijn 2004/3836.

Ondanks de enge interpretatie die het Hof van Justitie heeft gegeven aan het begrip 
‘sociale bijstand’ in Richtlijn 2004/38, valt het toch niet uit te sluiten dat een aantal 
van de uitkeringen op de lijst van Bijlage X van Verordening 883/2004 wel degelijk 
gekwalificeerd zouden kunnen worden als sociale bijstand in de zin van Richtlijn 
2004/38. Hierbij kunnen we denken aan inkomensondersteuning voor gepensio-
neerden of personen met een handicap. Dit werd onlangs bevestigd door het HvJ 
in het arrest Brey (C-140/12) van 19 september 2013. Deze kwalificatie als sociale 
bijstand zou betekenen dat betrokkenen in de eerste drie maanden van hun verblijf 
in de gastlidstaat geen recht op zulke miniumuitkeringen kunnen laten gelden. Bo-
vendien zou een economische niet-actieve migrerende persoon die na de eerste drie 
maanden van zijn/haar verblijf in een gastlidstaat een beroep zou willen doen op 
deze uitkeringen, ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van deze lidstaat en 
daardoor niet meer voldoen aan de bestaansmiddelenvoorwaarde die geldt voor een 
recht op een verblijf van meer dan drie maanden.

Bijgevolg komt de volgende vraag in verband met de verhouding tussen Richtlijn 
2004/38 en Richtlijn 883/2004 aan de orde: welk rechtsinstrument moet voor-
rang krijgen? Zetten personen die zich op Verordening 883/2004 willen beroepen 
om aanspraak te maken op een sociale minimumuitkering in de lidstaat waar ze 
wonen, hun verblijfsrecht op het spel omdat ze niet langer voldoen aan de nodige 
vereisten voor het verblijfsrecht in de gastlidstaat krachtens Richtlijn 2004/38? Of 
is het tegengestelde het geval: voldoen personen die recht hebben op een sociale mi-
nimumuitkering van de gastlidstaat krachtens Verordening 883/2004, automatisch 
aan de bestaansmiddelenvereiste om een verblijfsrecht te verkrijgen of te behouden 
krachtens Richtlijn 2004/38?

Uit het ontbreken van enige referentie in Verordening 883/2004 naar de status van 
een persoon krachtens de Verblijfsrichtlijn zou men kunnen afleiden dat het recht 

(36) Vatsouras en Koupatantze, supra noot 11, punt 45.
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op de in de lijst van Bijlage X van Verordening 883/2004 opgenomen sociale mini-
mumuitkeringen alleen afhangt van de voorwaarde dat de betrokkene zijn gewone 
centrum van belangen heeft in een lidstaat en niet van de wettelijke aard van zijn 
verblijf krachtens Richtlijn 2004/38. Iedere persoon die zijn/haar gewone verblijf-
plaats heeft in een bepaalde lidstaat in de zin van Verordening 883/2004, heeft 
recht op deze uitkeringen op grond van dit rechtsinstrument van de EU (natuurlijk 
op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de andere relevante criteria van de nationale 
wetgeving, zoals een inkomensdrempel).

Ten gevolge van deze interpretatie zou deze persoon, alleen maar door gebruik te 
maken van de bepalingen van Verordening 883/2004, recht hebben op een sociale 
minimumuitkering van de gaststaat, althans als deze uitkering opgenomen is in Bijla-
ge X van Verordening 883/2004. Zodra hij/zij deze uitkering heeft ontvangen zal hij/
zij heel waarschijnlijk voldoen aan de bestaansmiddelenvereiste krachtens Richtlijn 
2004/38 en dus in aanmerking komen voor het verkrijgen of behouden van een ver-
blijfsrecht in de gaststaat. Dit betekent dat Verordening 883/2004 en de bepalingen 
ervan inzake de coördinatie van sociale minimumuitkeringen Unieburgers in staat 
zouden kunnen stellen voldoende inkomsten te verkrijgen in de gaststaat om zo te 
voldoen aan de bestaansmiddelenvereiste nodig om daar een verblijfsrecht te krijgen.

Dat lijkt logisch te zijn. Elke andere conclusie zou dit bijzondere coördinatiesys-
teem zinloos maken. Als migrerende personen eerst zouden moeten bewijzen dat 
hun verblijf in de gaststaat in overeenstemming is met de bestaansmiddelenvereiste 
krachtens Richtlijn 2004/38 alvorens aanspraak te kunnen maken op een sociale 
minimumuitkering, zouden ze dat nooit kunnen. Als ze een sociale minimumuitke-
ring zouden aanvragen, zouden ze immers aantonen dat ze niet langer voldoen aan 
de voorwaarde inzake voldoende bestaansmiddelen krachtens Richtlijn 2004/38. 
Op deze manier zouden ze hun verblijfsrecht in gevaar brengen door aanspraak te 
maken op een uitkering in de lijst van Bijlage X van Verordening 883/2004, wat 
vanzelfsprekend het effet utile van de bepalingen van Verordening 883/2004 zou on-
dermijnen. Daarenboven zouden deze personen, zoals hierboven uiteengezet, door 
hun domicilie van de ene lidstaat naar de andere over te brengen, het recht op een in 
Bijlage X opgenomen uitkering verliezen in de eerste lidstaat. Als de tweede lidstaat 
zou weigeren hun een soortgelijke uitkering toe te kennen op grond van Richtlijn 
2004/38 zou dat betekenen dat ze tussen wal en schip terechtkomen.

Daarenboven hebben bovenvermelde bepalingen van Richtlijn 2004/38 tot doel te 
voorkomen dat een Unieburger een onredelijke belasting vormt voor het sociale- 
bijstandsstelsel van de gastlidstaat37. Het  aanvoeren van EU-Verordening 883/2004 
voor de aanvraag van een in Bijlage X opgesomde sociale minimumuitkering als 

(37)  Zie overweging nr. 16 van deze richtlijn.
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onredelijk te beschouwen. Het Hof van Justitie heeft overigens bevestigd dat de 
herkomst van de bestaansmiddelen van een persoon niet ter zake doet wat betreft 
het voldoen aan de bestaansmiddelenvereiste in de verblijfsrichtlijnen38.

In zijn zeer recent arrest van 19 september 2013 in de zaak Brey, was het Hof van 
Justitie evenwel een andere mening toegedaan.  In dit arrest heeft het HvJ gesteld 
dat de lidstaten de toekenning van de in Bijlage X opgesomde sociale minimum-
uitkeringen wel afhankelijk kunnen maken van de voorwaarde dat dit geen onre-
delijke belasting zou betekenen voor hun socialebijstandsstelsel.  Hierbij kunnen de 
lidstaten rekening houden met het bedrag en de regelmaat van de inkomsten van 
de betrokken burger, met het feit dat deze inkomsten die autoriteiten ertoe hebben 
gebracht hem een verklaring van inschrijving af te geven, en met de duur van het 
tijdvak waarin de gevraagde uitkering hem eventueel zal gaan worden betaald. Om 
uit te maken in welke mate een dergelijke uitkering nu precies een belasting voor het 
nationale socialebijstandsstelsel is, kan, voor het Hof, het daarenboven relevant zijn 
te bepalen welk percentage van de ontvangers van bedoelde uitkering in een andere 
lidstaat pensioengerechtigde burgers van de Unie zijn39.

5. TOEGANG TOT SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN DIE NIET ONDER DE SOCIALEZEKER 
 HEIDSCOORDINATIE VAN DE EU VALLEN 

Bij het opstellen van de regels van Verordening 833/2004 inzake de toegang tot 
bepaalde sociale minimumuitkeringen, was de EU-wetgever blijkbaar van mening 
dat het wonen in een lidstaat een voldoende voorwaarde is om in die lidstaat het 
recht op deze uitkeringen te verwerven. Dit is het logische gevolg van het feit dat 
lidstaten niet langer verplicht zijn deze uitkeringen te exporteren en van het feit dat 
men wenste te voorkomen dat migrerende personen tussen wal en schip terecht 
zouden komen.

Los daarvan is er in de afgelopen jaren op Europees niveau ook uitvoerig gediscussi-
eerd over de toegang van migrerende personen tot de sociale minimumuitkeringen 
die niet onder deze socialezekerheidscoördinatie van de EU vallen. Zo is er zowel 
voor het Hof van Justitie als in de rechtsliteratuur flink gedebatteerd over het recht 
op zulke sociale uitkeringen voor economisch inactieve personen die zich van de ene 
lidstaat naar de andere verplaatsen.

(38) HvJ C-200/02, Zhu en Chen, Jur. 2004, I, 9925, punten 30-31. Zie ook HvJ C-408/03, Commissie tegen 
België, Jur. 2006, I, 2647, punt 40.
(39) HvJ C-140/12, Brey, arrest van 19 september 2013. 
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5.1. ONTWIKKELINGEN IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HVJ INZAKE HET EU-BURGERSCHAP
De discussie nam een aanvang door de rechtspraak van het Hof van Justitie over de 
impact van het EU-burgerschap (zoals ingevoerd door het Verdrag van Maastricht; 
thans de artikelen 20 en 21 VWEU) over het recht op sociale minimumuitkeringen 
in het gastland voor personen die zich binnen de Unie verplaatsen.

De eerste impuls werd gegeven door het arrest van het HvJ in Martinez Sala40. Het 
Hof erkende dat onderdanen van een lidstaat die legaal in een andere lidstaat verblij-
ven, onder het toepassingsgebied vallen van het EU-recht en de rechten en plichten 
die dat inhoudt, inclusief het recht in artikel 12 EG (thans artikel 18 VWEU) om 
niet gediscrimineerd te worden op grond van nationaliteit. Een niet op bijdragebe-
taling berustende opvoedingsuitkering werd door het Hof beschouwd als vallende 
onder de werkingssfeer van deze bepaling. Daarom concludeerde het Hof dat het 
feit dat de voorwaarde in het Duitse recht ter verkrijging van deze toeslag die alleen 
van toepassing was op niet-Duitse onderdanen in strijd was met het EU-recht.

Deze benadering werd bevestigd in Grzelczyk41. Een Franse student die in het vierde 
jaar van zijn opleiding zat, maakte aanspraak op het leefloon in België. Volgens het 
Hof maakte de heer Grzelczyk gebruik van zijn recht om zich op het grondgebied 
van de lidstaten vrij te verplaatsen en er te verblijven en kon hij bijgevolg op grond 
van de artikelen 12 and 17 EG (thans de artikelen 18 en 20 VWEU) aanspraak 
maken op gelijke behandeling met de onderdanen van het gastland, leefloon inbe-
grepen. Volgens het Hof is het Unieburgerschap een primaire hoedanigheid van de 
onderdanen van de lidstaten waardoor degenen die zich in dezelfde situatie bevin-
den, recht hebben op een gelijke behandeling, ongeacht hun nationaliteit, en zijn ze 
slechts onderworpen aan die uitzonderingen waarin expliciet voorzien is.

In dit arrest bevestigde het Hof dat het feit dat een student zijn toevlucht neemt tot 
de socialebijstandregelingen van een gastland, een grond zou kunnen zijn voor die 
staat om de verblijfsvergunning van die student in te trekken, maar tegelijkertijd 
stelde het Hof ook dat een dergelijke maatregel geen automatisch gevolg mocht 
worden van de financiële problemen van betrokkene. Volgens het Hof betekenden 
de toenmalige verblijfsrichtlijnen voor economisch inactieve personen dat de be-
gunstigden van het verblijfsrecht geen onredelijke belasting mogen worden voor de 
overheidsfinanciën. Dit betekent voor het Hof dat er een zekere mate van financiële 
solidariteit bestaat tussen de onderdanen van het gastland en de onderdanen van 
andere lidstaten, vooral als de financiële moeilijkheden van de student van tijdelijke 
aard zijn. Hiermee voerde het Hof een element van evenredigheid in dat door de 
lidstaten gerespecteerd moet worden wanneer ze oordelen over de aanvraag voor 

(40) HvJ C-85/96, Martinez Sala, Jur. 1998, I, 2691.
(41) HvJ C-184/99, Grzelczyk, Jur. 2001, I, 6193.
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een niet op bijdragebetaling berustende sociale basisuitkering door een economisch 
inactieve onderdaan van een andere lidstaat.

In Trojani42 volgde het Hof dezelfde lijn als in Grzelzcyk met betrekking tot het Bel-
gische leefloon, dit keer voor een economisch inactieve persoon die geen student was. 
Het Hof erkende in Trojani dat een persoon die niet over voldoende bestaansmidde-
len beschikt in principe geen verblijfsrecht kan verkrijgen onder het EU-recht. Als 
deze persoon echter gedurende een zekere periode legaal verbleven heeft in de gast-
lidstaat of een verblijfsvergunning heeft, kan hij/zij zich beroepen op het verbod van 
discriminatie op grond van nationaliteit van artikel 12 EG (thans artikel 18 VWEU), 
ook met het oog op het aanspraak maken op sociale bijstand. Zelfs als het gastland in 
deze omstandigheden maatregelen kan nemen om deze persoon uit te wijzen, mogen 
deze maatregelen niet rechtstreeks volgen uit het feit dat de betrokken persoon een 
beroep doet op het socialebijstandsstelsel. Het Hof verwees eens te meer naar het 
evenredigheidsbeginsel. Uit deze zaak blijkt ook dat een legaal verblijf in een lidstaat, 
wat de basis lijkt te zijn voor het gebruik maken van artikel 12 EG (thans artikel 18 
VWEU), niet beperkt is tot een legaal verblijf op grond van het EU-recht, maar ook 
een legaal verblijf op grond van de nationale wetgeving kan inhouden.

Dezelfde redenering werd door het Hof ook gevolgd in zaken met betrekking tot 
financiële basisbijstand voor werkzoekenden. In D’Hoop43 laakte het Hof het ver-
binden van de toekenning van een ‘wachtuitkering’ voor jonge werkzoekenden in 
België aan de voorwaarde dat het diploma in België behaald is. In Collins44 (inzake 
de uitkering voor werkzoekenden in het Verenigd Koninkrijk) onderzocht het HvJ 
de voorwaarde in de Britse wetgeving dat de aanvrager reeds gedurende een bepaalde 
tijd in het V.K. moet hebben gewoond alvorens recht te hebben op deze uitkering. 
Het Hof was van oordeel dat de eigen onderdanen van een staat makkelijker kunnen 
voldoen aan een dergelijke woonplaatsvereiste, waardoor deze vereiste neerkomt op 
onrechtstreeks discriminatie op grond van nationaliteit. Het Hof van Justitie erken-
de wel dat het legitiem was voor een lidstaat om deze toelage pas toe te kennen na 
de vaststelling van een reële band tussen de werkzoekende en de arbeidsmarkt van 
die staat. Maar bij de toepassing hiervan moeten de nationale overheden gebruik 
maken van duidelijke, van te voren bekende criteria en moet er voorzien zijn in de 
mogelijkheid om juridisch beroep aan te tekenen.

In Bidar45 onderzocht het Hof artikel 12 EG (thans artikel 18 VWEU) met be-
trekking tot de weigering om migrerende studenten financiële bijstand te verlenen 

(42) HvJ C-456/02, Trojani, Jur. 2004, I, 7573.
(43) HvJ C-224/98, D’Hoop, Jur. 2002, I, 6191.
(44) HvJ C-138/02, Collins, Jur. 2004, I, 2703.
(45) HvJ C-209/03, Bidar, Jur. 2005, I, 2119.
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ter dekking van hun kosten van levensonderhoud op grond van de voorwaarde die 
bepaalt dat betrokkene op zijn minst drie jaar voordien in de betrokken lidstaat 
had verbleven (Verenigd Koninkrijk). Ook in dit geval dreigt een dergelijke vereiste 
onderdanen van andere lidstaten te benadelen en moet deze vereiste gerechtvaardigd 
worden. Het HvJ achtte het legitiem voor een staat om dit soort bijstand alleen te 
verlenen aan studenten die een zekere mate van integratie in de samenleving van het 
gastland konden aantonen. Het Hof aanvaardde dat de vereiste van drie jaar verblijf 
in de Britse wetgeving in overeenstemming was met het legitieme doel zich te verge-
wissen van een zekere mate van integratie.

Meer recentelijk oordeelde het HvJ in Förster46 dat een voorwaarde van vijf jaar on-
onderbroken verblijf terecht en proportioneel is met het oog op de verzekering dat 
de student die een toelage voor de kosten van levensonderhoud aanvraagt, geïnte-
greerd is in de samenleving van de gastlidstaat. Het Hof van Justitie verwees uitdruk-
kelijk naar Richtlijn 2004/38, die er in artikel 24, lid 2 in voorziet dat in het geval 
van economisch inactieve personen en hun gezinsleden, de gaststaat niet verplicht is 
om vóór de verwerving van het duurzame verblijfsrecht (na vijf jaar legaal verblijf; 
zie artikel 16, lid 1 Richtlijn 2004/38) steun voor levensonderhoud toe te kennen 
voor studies, inclusief beroepsopleiding, in de vorm van een studiebeurs of -lening.

In gevallen betreffende het behoud van een uitkering door een begunstigde die in 
een andere lidstaat is gaan wonen, paste het Hof van Justitie eveneens het recht 
op het vrije verkeer van personen toe. In Tas-Hagen47, Nerkowska48 en Zabloc-
ka-Weihermüller49 werden woonplaatsvereisten in de nationale wetgeving inzake 
uitkeringsregelingen voor oorlogsslachtoffers of de gevolgen daarvan ter discussie 
gesteld. Het Hof verklaarde dat, rekening houdende met de nauwe band die de 
betrokkenen hadden gehad met de lidstaat die deze uitkeringen toekende, het stop-
zetten van de betaling van deze uitkeringen omdat betrokkenen niet (of niet langer) 
woonden in deze lidstaat, neer zou komen op een ongerechtvaardigde belemmering 
van de toepassing van het recht op vrij verkeer zoals gewaarborgd in artikel 18 EG 
(thans artikel 21 VWEU). In De Cuyper50 en Petersen51 onderzocht het Hof of in 
deze specifieke gevallen de beperkingen op de export van werkloosheidsuitkeringen 
vastgelegd in Verordening 1408/71 in overeenkomst waren met de principes van de 
artikelen 18 en 39 EG (thans de artikelen 21 en 45 VWEU). In De Cuyper kwam 
het Hof tot de conclusie dat er geen probleem was inzake de niet-exporteerbaarheid 
van de betwiste werkloosheidsuitkering. In Petersen daarentegen oordeelde het Hof 

(46) HvJ C-158/07, Förster, Jur. 2008, I, 8507.
(47) HvJ C-192/05, Tas-Hagen en Tas, Jur. 2006, I, 10451.
(48) HvJ C- 499/06, Nerkowska, Jur. 2008, I, 3993.
(49) HvJ C-271/07, Zablocka-Weihermüller, Jur. 2008, I, 9029.
(50) HvJ C-406/04, De Cuyper, Jur. 2006, I, 6947.
(51) HvJ C-228/07, Petersen, Jur. 2008, I, 6989.
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dat de niet-exporteerbaarheid van de betwiste werkloosheidsuitkering strijdig was 
met het Verdrag.

In bovenvermelde zaken over de toegang tot sociale minimumuitkeringen in de 
gastlidstaat, ging het Hof van Justitie na hoe het recht van EU-burgers, economisch 
inactieven inbegrepen, om zich vrij binnen de EU te verplaatsen en er te verblijven, 
gegarandeerd kon worden. Cruciaal hierbij is de mogelijkheid van deze migrerende 
personen om zich te beroepen op het verbod op discriminatie op grond van na-
tionaliteit of van beperkingen op het vrije verkeer van personen. Elke beperking 
of discriminatie moet de evenredigheidstoets doorstaan. Dit volgt uit het principe 
van het vrije verkeer zoals vastgelegd in artikel 21 VWEU. Voor het HvJ is het ver-
blijfsrecht een rechtstreeks aan iedere Unieburger toegekend recht op grond van de 
duidelijke en precieze bepaling van artikel 21 VWEU52. Bijgevolg zijn alle beperkin-
gen en voorwaarden met betrekking tot dat recht onderworpen aan de noodzake-
lijkheids- en evenredigheidstoets, zelfs als ze niet discriminerend van aard zijn53. In 
verscheidene zaken oordeelde het Hof dat bij het bepalen van welke personen recht 
hebben op uit belastingmiddelen gefinancierde sociale basisuitkeringen, de lidsta-
ten deze principes van het EU-recht niet hadden gerespecteerd. Deze beperkingen 
werden door het Hof van Justititie gekwalificeerd als ongerechtvaardigde (directe 
of indirecte) discriminatie op grond van nationaliteit of als een ongerechtvaardigde 
niet-discriminatoire inperking van het recht op vrij verkeer, zelfs voor economisch 
inactieve migranten.

5.2. HEEFT HET HOF VAN JUSTITIE HET JUISTE EVENWICHT GEVONDEN?
Over de hierboven beschreven ontwikkelingen in het EU-recht is uitvoerig gedebat-
teerd. Volgens sommige auteurs gaat de interpretatie van het Hof in tegen de for-
mulering en doelstellingen van het Unierecht en heeft het gebruik gemaakt van het 
proportionaliteitsprincipe om rechten vast te leggen die nog niet bestaan54. Anderen 
betoogden dan weer dat het onderscheid tussen economisch actieven, die bijdragen 
tot de economie van het gastland, en economisch inactieven behouden zou moeten 
blijven. Voor de laatsten kan slechts een beperkte integratie in de gastlidstaat gega-
randeerd worden tenzij de Europese wetgever anderszins zou besluiten55.

(52) Zie onder meer HvJ C-413/99, Baumbast, Jur., I, 7091, punten 84-86, 2002 en HvJ C-408/03, Commissie 
v. Nederland, Jur., I, 2647, punt 34, 2006.
(53) Zoals in Tas-Hagen en Tas, supra noot 47.
(54) Dit is o.a de mening van Golynker, ‘Jobseekers’ rights in the European Union: challenges of changing the 
paradigm of social solidarity’, EL Rev., p. 120, 2005 en Hailbronner, ‘Union citizenship and access to social 
benefits’, CML Rev., pp. 1245-1267, 2005.
(55)  Hailbronner, Union citizenship and access to social benefits, supra noot 54, 1265 en Martin, De Martinez 
Sala à Bidar, les paradoxes de la jurisprudence sur la libre circulation des citoyens, in Carlier en Guild (eds.), The 
Future of Free Movement of Persons in the EU, Bruylant, Brussel, 2006, p. 163 en pp. 166-167.

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN IN DE EU EN DE SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN VAN DE LIDSTATEN



126

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2013

Sommige auteurs hebben ook gewezen op het recht van de lidstaten om zichzelf te 
beschermen tegen inmenging van de EU bij de afbakening van hun basiswelzijns-
stelsels. Anderen beschouwden deze rechtspraak als contraproductief aangezien die 
misbruik en socialebijstandstoerisme dreigt te bevorderen56. Daardoor zouden de 
nationale welzijnssystemen van het gastland niet langer gebaseerd zijn op bonafide 
banden, loyaliteit en bijdragebetaling57. Sommige auteurs zijn van mening dat het 
Hof een begin heeft gemaakt met een top-down juridisch geïnspireerd proces van 
sociale correcties dat het onderliggende morele weefsel van de nationale solidari-
teitsstelsels aantast58 of de legitimiteit van het begrip ‘Europees sociaal burgerschap’ 
dreigt te compromitteren59. Sommigen vinden zelfs dat dit diepgewortelde en poli-
tieke evenwichtssituaties zou kunnen ondermijnen met alle niet geheel voorspelbare 
maatschappelijke en politieke gevolgen vandien60. Het vaststellen van de subjectie-
ve en individuele rechten van EU-migranten zou kunnen botsen met de politieke 
keuze van verdelende rechtvaardigheid door de lidstaten61. Anderen beschouwen de 
rechtspraak van het HvJ als ‘rechterlijk activisme’ dat ingaat tegen de wil van de wet-
gever62. De constitutionele implicaties van de wijze waarop het HvJ de overheidsin-
stellingen en de rechtbanken van de lidstaten verplicht om de noodzakelijkheids- en 
proportionaliteitstoets uit te voeren op de beperkingen, zowel in het nationale recht 
als in het Unierecht, inzake de toegang tot sociale minimumuitkeringen voor econo-
misch inactieve EU-migranten werden eveneens ter discussie gesteld63.

In hun commentaar op de hierboven besproken rechtspraak van het HvJ pleiten 
sommigen voor een geleidelijk proces van transnationale solidariteit om zo het risico 
te vermijden dat de bereidheid van de ‘belastingbetaler’ van de gaststaat om het idee 

(56)  Zoals gesuggereerd door: Larkin, The Limits to European Social Citizenship in the United Kingdom, ML 
Rev., 2005, pp. 440-442 en Straetmans, Non-economic free movement of European Union citizens and family 
law matters. Does the internal market have any limit?, in Meeusen, Pertegas, Straetmans en Swennen (eds.), 
International Family Law for the European Union, Intersentia, Antwerpen en Oxford, 2007, p. 237.
(57) Golyncker, supra noot 54, 121. Deze auteur heeft het zelfs over het ‘veranderende paradigma van de sociale 
solidariteit’.
(58) Dougan, The Court helps those who help themselves… The legal status of migrant work-seekers under 
Community law in the light of the Collins judgment, European Journal of Social Security, 2005, p. 18.
(59)  Dougan, The Spatial Restructuring of National Welfare States within the European Union: The contribution 
of Union Citizenship and the Relevance of the Treaty of Lisbon, in Neergaard, Nielsen en Roseberry, Integrating 
Welfare Functions into EU Law. From Rome to Lisbon, DJOF Publishing, Kopenhagen, 2009, pp. 162-164.
(60) Ferrera, Towards an ‘Open’ Social Citizenship. The New Boundaries of Welfare in the European Union, in 
De Burca, EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, University Press, Oxford, 2005, p. 24.
(61)  José Menéndez, European Citizenship after Martinez Sala and Baumbast: Has European Law Become 
More Human but Less Social?, in Poiares Maduro en Azoulai (eds.), The Past and Future of EU Law. The Classics 
of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2010, pp. 391-392.
(62)  Hailbronner, supra noot 55, p. 1. 251.
(63) Ibidem, pp. 176-181.
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van Europees burgerschap te steunen ondermijnd wordt64. Volgens deze kritiek zou 
de rechtspraak van het HvJ de psychologische lijm die de nationale welzijnsstelsels 
bindt en van een moreel draagvlak voorziet, losweken aangezien de legitimiteit van 
deze stelsels nog altijd bepaald wordt door een gevoel van een op gedeelde identiteit 
en gemeenschappelijke belangen gebaseerde sociale solidariteit, doorgaans het beho-
ren tot een nationale gemeenschap65. Degenen die in een bepaalde lidstaat aanspraak 
maken op solidariteit, zouden op de een of andere manier toch bijgedragen moeten 
hebben tot de financiering daarvan66.

Als reactie op deze kritiek zouden we erop willen wijzen dat het HvJ eigenlijk kiest 
voor een traditionele ‘functionele benadering’ in zijn interpretatie van de Verdrags-
bepaling inzake het vrije verkeer van personen. In deze rechtspraak lijkt Unie-
burgerschap inderdaad een instrument te zijn om de mobiliteit binnen de EU te 
vergroten67. In het verleden garandeerde deze functionele benadering migrerende 
werknemers een gelijke behandeling met betrekking tot zowat alle rechten en uitke-
ringen die ter beschikking staan van werknemers en inwoners van de gastlidstaat68. 
In de hierboven besproken rechtspraak breidde het Hof deze functionele benade-
ring uit tot alle Unieburgers ongeacht of ze een economische activiteit uitoefenen 
of niet, waarbij het voorzag in de volle werking van het recht om vrij te bewegen 
en te verblijven binnen de Unie zoals vastgelegd in artikel 21 VWEU69. Het Hof 
stond economisch inactieve migranten echter geen onvoorwaardelijke toegang toe 
tot de welzijnsuitkeringen van het gastland. Een legaal verblijf in de gastlidstaat is 
de eerste voorwaarde waaraan door de aanvrager moet worden voldaan. Bovendien 

(64) Barnard, EU Citizenship and the Principle of Solidarity, in Spaventa en Dougan, Social Welfare and EU 
Law, Hart, Oxford, 2005, pp. 174-175. Dit standpunt lijkt gedeeld te worden door verscheidene andere au-
teurs, zoals Dougan en Spaventa, ‘‘Wish You Weren’t Here…”. New Models of Social Solidarity in the European 
Union, in Spaventa en Dougan (eds.), Social Welfare and EU Law, Hart, Oxford, 2005, p. 183 en p. 191; 
Golynker, Jobseekers’s rights in the European Union: challenges of changing the paradigm of social solidarity, 
supra noot 54, p. 121; Reich, The Constitutional Relevance of Citizenship and Free Movement in an Enlarged 
Union, EL Journ., 2005, p. 698 en Straetmans, Non-economic free movement of European Union citizens and 
family law matters. Does the internal market have any limit?, supra noot 56, p. 237.
(65) Dougan, The constitutional dimension to the case law on Union citizenship, EL Rev., p. 623, 2006. Zie 
ook NNS, Editorial. Three paradoxes of EU citizenship, EL Rev., 2010, pp. 129-130.
(66) Zie Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford, University Press, 2006, p. 530; Dougan, 
Fees, Grants, Loans and Dole Cheques; Who Covers the Costs of Migrant Education within the EU?, CML Rev. 
2005, p. 943 en Hailbronner, Union citizenship and access to social benefits, supra noot 55, pp. 1264-1266.
(67) Spaventa, The Constitutional impact of Union Citizenship, in Neergaard, Nielsen en Roseberry (eds.), 
The Role of Courts in Developing a European Social Model. Theoretical and Methodological Perspectives, DJOF 
Publishing, Kopenhagen, 2010, p. 165.
(68) Onlangs bevestigd in HvJ C-152/05, Commissie v. Duitsland, Jur. 2008, I, 39 punt 30.
(69) Zie ook: Ach, La citoyenneté européenne au service d’une Europe sociale, Journal des tribunaux droit euro-
péen 2006, pp. 133-134; Lenaerts en Heremans, Contours of a European Social Union in the Case-Law of the 
European Court of Justice, European Constitutional Law Review 2006, p. 103; Timmermans, Martinez Sala and 
Baumbast revisited, in Poiares Maduro en Azoulai (eds.), The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law 
Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2010, pp. 348-349 en Van der 
Mei, Union Citizenship and the ‘De-Nationalisation’ of the Territorial Welfare State, EJML, 2005, pp. 207-209.
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en afhankelijk van het geval mag hij/zij ‘geen onredelijke belasting vormen voor de 
openbare middelen’70, moet hij/zij ‘een werkelijke band hebben met de arbeidsmarkt 
van de betrokken staat’71 of ‘een zekere mate van integratie in de samenleving van de 
gaststaat kunnen aantonen’72.

Het Hof verklaarde bovendien: ‘Ten aanzien van niet door het communautaire recht 
geregelde uitkeringen hebben de lidstaten een ruime beoordelingsvrijheid voor de vast-
stelling ter beoordeling van de vraag of van voldoende aanknoping sprake is, mits zij 
de door het gemeenschapsrecht gestelde grenzen eerbiedigen73.’

 
Verder erkent het HvJ het recht van de gastlidstaat om het verblijfsrecht van perso-
nen te beëindigen hoewel dit zeker geen automatisch gevolg mag worden van het 
feit dat een persoon een beroep doet op het socialebijstandssyteem74. Het Hof maakt 
het duidelijk dat de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van personen en het 
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit in de artikelen 21 en 18 VWEU 
geen ‘vrijgeleide’ kunnen zijn ‘voor sociaal toerisme’75. Het lijkt erop dat de vereiste 
van een werkelijke verbondenheid met de gastlidstaat bedoeld is om tegemoet te 
komen aan de bezorgdheid van de lidstaten76.
Of zoals Currie het stelde: ‘The ECJ has clearly sought to strike a balance by incorpo-
rating the test of proportionality, which includes consideration of the individual’s par-
ticular circumstances, and the concept of unreasonable burden, which allows Member 
States to protect the national welfare system from excessive reliance on the right to equal 
treatment by non-economic migrants resident in their territory’ 77.

Deze auteur beschouwt de toets van ‘werkelijke verbondenheid’ als een andere methode 
om een fair evenwicht te vinden tussen de rechten van economisch inactieve mi-
granten en de legitieme wens van de lidstaten om hun nationale welzijnssystemen 
te beschermen78. O’Brien wijst erop dat het HvJ vooral procedurele eisen stelt aan 
de wijze waarop de lidstaten het al dan niet bestaan van een reële band beoordelen. 
Het Hof vereist dat dit besluitvormingsproces rationeel (met inachtneming van de 

(70) Grzelzyck, supra noot 41, punt 44.
(71) Collins, supra noot 44, punten 67-69.
(72) Bidar, supra noot 45, punt 57. Zie ook Förster, supra noot 46, punt 54.
(73) Tas-Hagen en Tas, supra noot 47, punt 36 en Nerkowska, supra noot 48, punt 38.
(74) Grzelzyck, supra noot 41, punt 43 en Trojani, supra noot 42, punt 36.
(75) Lenaerts en Heremans, Contours of a European Social Union in the Case-Law of the European Court of 
Justice, supra noot 69, 195.
(76) Giubboni, Free Movement of Persons and European solidarity, EL Journ., 2007, pp. 371-372, en White, 
Free movement, equal treatment, and citizenship of the Union, International and Comparative Law Quarterly, 
2005, p. 905.
(77) Currie, The Transformation of Union citizenship, in Dougan and Currie (eds.), 50 Years of the European 
Treaties, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 374. In dezelfde geest: Spaventa, supra noot 67, p. 146.
(78) Currie, supra noot 77, pp. 375-376.
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materiële omstandigheden), gepast (afhankelijk van de status van de eiser), accuraat 
en flexibel is79. De aanspraak van een economisch inactieve Unieburger op gelijke 
behandeling is immers niet ongelimiteerd en staat in contrast met de wettelijke po-
sitie van marktactoren die kunnen profiteren van een vrijwel onvoorwaardelijk recht 
op gelijke behandeling wat de toegang tot sociale uitkeringen betreft 80.

Deze evenwichtige benadering lijkt ook weerspiegeld te worden door de EU-wet-
geving in Richtlijn 2004/03881. Deze richtlijn voorziet inderdaad in artikel 24, lid 
2 in een afwijking van het principe van gelijke behandeling inzake sociale bijstand 
tijdens de eerste drie maanden van verblijf 82 en voor studenten zelfs tijdens de eerste 
vijf jaar met betrekking tot steun voor levensonderhoud voor studies83. Verder is 
het verblijfsrecht afhankelijk van het beschikken over voldoende bestaansmiddelen 
(artikel 7 van Richtlijn 2004/38) zelfs al garandeert artikel 14, lid 1 het behoud 
van het verblijfsrecht voor Unieburgers zolang ze geen onredelijke belasting vormen 
voor het socialebijstandssysteem van de gastlidstaat84.

De aanpak van het Hof schijnt stapsgewijs te verlopen in die zin dat een zekere mate 
van integratie in de gastlidstaat een noodzakelijke voorwaarde is voor EU-burgers 
om wat sociale minimumuitkeringen betreft, op dezelfde manier behandeld te wor-
den als onderdanen van die staat. Deze benadering verschilt van de ‘perfecte assimi-
latie’, een aanpak die erop neerkomt dat EU-burgers recht hebben op een volledig 
gelijke behandeling zodra ze zich in een gastlidstaat vestigen.

(79) O’Brien, Real links, abstract rights and false alarms; the relationship between the ECJ’s “real link” case law 
and national solidarity, EL Rev., 2008, pp. 650-656.
(80) Wollenschläger, A new Fundamental Freedom beyond Market Integration: Union Citizenship and its 
Dynamics for Shifting the Economic Paradigm of European Integration, European Law Journal, 2011, p. 24 
en pp. 30-31.
(81) Zie ook Spaventa, supra noot 67, p. 153.
(82) Het Hof van Justitie lijkt echter een enge interpretatie te geven aan het begrip ‘sociale bijstand’. Zie de 
hierboven besproken zaken Vatsouras en Koupatantze, supra noot 11. Voor kritisch commentaar zie: Fahey, 
Interpretive legitimacy and the distinction between “social assistance” and “work-seeker’s allowance”: Comment 
on Vatsouras, EL Rev., 2009, pp. 933-949.
(83) Zoals het HvJ bevestigde in Förster, supra noot 46. Voor een zeer kritische beoordeling van dit arrest zie: Van 
der Mei, Union Citizenship and the Legality of Durational Residence Requirements for Entitlement to Student 
Financial Aid, Maastricht Journal, 2009, pp. 477-496. Volgens deze auteur betoonde het HvJ te veel respect voor 
de EU-wetgever door EU-burgers de mogelijkheid te ontzeggen aan te tonen dar ze de facto geïntegreerd waren 
in de samenleving van de gastlidstaat vóór de periode van vijf jaar legaal verblijf.
(84) Zie ook Wollenschläger, supra noot 80, pp. 18-19. Sommige auteurs zijn evenwel van mening dat het 
moeilijk zal zijn om aan te tonen dat één enkele persoon een ‘last’ betekent voor de financiën van het gastland, 
zelfs indien de redelijkheid van deze last betwist kan worden: Closa Montero, Martinez Sala and Baumbast: an 
institutionalist analysis, in Poiares Maduro en Azoulai (eds.), The Past and Future of EU Law. The Classics of EU 
Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2010, p. 400.

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN IN DE EU EN DE SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN VAN DE LIDSTATEN



130

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2013

Daarenboven werd de toepassing van de regel inzake het verbod op elke vorm van 
discriminatie, inclusief voor niet op bijdragebetaling berustende sociale minimum-
uitkeringen, bevestigd door de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten 
van de mens (EHRM), met name in Gaygusuz 85 en Stec86. In deze arresten bevestig-
de het EHRM dat socialezekerheidsrechten eigendomsrechten zijn die beschermd 
worden krachtens artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens (EVRM) en daardoor onder de algemene non-discriminatie-
bepaling van artikel 14 van het EVRM vallen. Volgens het EHRM moet ieder voor-
waarde inzake het recht op een niet op bijdragebetaling berustende sociale minimum- 
uitkering getoetst worden aan het verbod op discriminatie, inclusief op grond van 
nationaliteit. In dit verband eist het EHRM zeer zwaarwichtige redenen alvorens het 
een verschil in behandeling op grond van nationaliteit zou aanvaarden87.

Daar komt nog bij dat het recht op eigendom eveneens gegarandeerd wordt door 
artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de EU. De ‘Toelichting bij 
het Handvest’88 stelt dat dit artikel gebaseerd is op artikel 1 van Protocol nr. 1 bij 
het EVRM. De formulering is geactualiseerd, maar overeenkomstig artikel 52, lid 
3 EU-Handvest zijn de betekenis en het toepassingsgebied dezelfde als deze van het 
recht dat gegarandeerd wordt door het EVRM, en mogen de beperkingen de daarin 
vastgelegde beperkingen niet overschrijden. Het Handvest bevestigt daarenboven in 
artikel 34, lid 3 het volgende: ‘Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden erkent en 
eerbiedigt de Unie het recht op sociale bijstand en op bijstand voor huisvesting, teneinde 
eenieder die niet over voldoende middelen beschikt, onder de door het recht van de Unie 
en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden een waardig bestaan te 
verzekeren.’

In artikel 9 bevestigt het VWEU eveneens dat de Unie bij de omschrijving en uit-
voering van haar beleid en activiteit ook rekening zal houden met de vereisten in 
verband met de garantie van een gepaste sociale bescherming en de strijd tegen so-
ciale uitsluiting. Volgens advocaat-generaal Cruz Villalon verplicht deze bepaling de 
rechterlijke macht rekening te houden met deze nieuw geformuleerde doelstelling 
van de EU bij de invulling en uitvoering van het recht op vrij verkeer, met name 

(85) Arrest van 16 september 1996, Gaygusuz v. Oostenrijk, nr. 17371/90. Deze zaak betrof discriminatie op 
grond van nationaliteit m.b.t. het recht op werkloosheidsuitkeringen. 
(86) Beschikking van 6 juli 2005, Stec en anderen v. VK, nr. 65731/01 en 65900/01, punt 46.
(87) Gaygusuz, supra noot 85, punt 42. Dit betekent feitelijk een omkering van de bewijslast: de betrokken staat 
moet bewijzen dat er werkelijk een objectieve en redelijke rechtvaardiging is voor de verschillende behandeling 
van migrerende personen. Zie in dezelfde zin: Groenendijk, Citizens and Third Country Nationals: Differential 
Treatment or Discrimination?, in Carlier en Guild (eds.), The Future of Free Movement of Persons in the EU, 
Bruylant, Brussel, 2006, p. 81.
(88) Pb. L. 14 december 2007, afl. 303, 17.
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door deze uitdrukkelijk vanuit het oogpunt van sociale doelstellingen te bekijken, 
waarvan de strijd tegen armoede er één is89.

5.3. NOOD AAN VERDERE JURIDISCHE PRECISERING OM EEN LOUTER INDIVIDUALISTISCHE 
 AANPAK EN AD-HOCBENADERING TE VERMIJDEN

Er kan echter wel kritiek geuit worden op het onduidelijke karakter van de voorwaar-
den die het HvJ hanteert om te beslissen wie wel en wie niet aanspraak kan maken op 
niet op bijdragebetaling berustende minimumuitkeringen in de gaststaat. In Trojani 
leek het voldoende te zijn om gedurende een bepaalde periode wettig in het gastland 
te verblijven of over een verblijfsvergunning te beschikken90. In Grzelzcyk hanteerde 
het Hof als criteria dat de verblijfsgerechtigden geen onredelijke belasting voor de 
openbare middelen van de ontvangende lidstaat mogen vormen en dat de financiële 
problemen van de student van tijdelijke aard moeten zijn91. In D’Hoop en Collins 
verwees het Hof naar de noodzaak om een werkelijke band tussen de werkzoekende 
en de arbeidsmarkt van de betrokken staat92 aan te tonen. In Bidar leek het van door-
slaggevend belang te zijn dat studenten blijk hadden gegeven van een zekere mate 
van integratie in de samenleving van de gaststaat wat bevestigd kon worden door de 
vaststelling dat de betrokken student gedurende een bepaalde tijd in de ontvangende 
lidstaat verblijf heeft gehouden93. Zelfs criteria als ‘wettige verblijfplaats’ en ‘gewone 
verblijfplaats’ zijn onderworpen aan interpretatie en discussie94. Dit zou kunnen lei-
den tot case-by-casebeslissingen inzake aanvragen voor sociale basisuitkeringen en tot 
een zeer individualistische benadering van (nationale) solidariteit95. Zoals Spaventa 

(89) Conclusie van AG Cruz Villalon van 5 mei 2010 in HvJ C-515/08, Santos Palhota, Jur. 2010, I, 9133, 
punten 51-53.
(90) Trojani, supra noot 42, punt 43.
(91) Grzelzcyk, supra noot 41, punt 44.
(92) D’Hoop, supra noot 43, punt 38 en Collins, supra noot 44, punten 67-69.
(93) Bidar, supra noot 45, punt 57. Alleen in Förster (supra noot 46) lijkt het HvJ te zijn afgeweken van een 
case-by-casebenadering door te refereren aan de precieze beperking van het recht op onderhoudssteun voor 
studenten in artikel 24, lid 2 van Richtlijn 2004/38.
(94) Zie bv. Swaddling, supra noot 35. Zie inzake het onduidelijke karakter van de door het HvJ gebruik-
te voorwaarden ook: Besson en Utzinger, Future challenges of European Citizenship: Facing a Wide-Open 
Pandora’s box, EL Journ., 2007, p. 573; Dougan en Spaventa, ‘‘Wish You Weren’t Here…”. New Models of 
Social Solidarity in the European Union, in Spaventa en Dougan, Social Welfare and EU Law, Hart, Oxford, 
2005, pp. 204-205; O’Leary, Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, in De Burca, EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford University Press, 
Oxford, 2005, pp. 73-75; Shaw, A View of the Citizenship Classics: Martinez Sala and Subsequent Cases on 
Citizenship of the Union, in Poiares Maduro en Azoulai (eds.), The Past and Future of EU Law. The Classics of 
EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2010, p. 362 en Van der 
Mei, supra noot 26, pp. 563-566.
(95) Dougan, The Spatial Restructuring of National Welfare States within the European Union: The contri-
bution of Union Citizenship and the Relevance of the Treaty of Lisbon, in Neergaard, Nielsen en Roseberry, 
Integrating Welfare Functions into EU Law. From Rome to Lisbon, Kopenhagen, DJOF Publishing, 2009, pp. 168-
175 en Somek, Solidarity decomposed: being and time in European citizenship, EL Rev., 2007, pp. 814-818.
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stelde, wordt de evenredigheidstoets inderdaad uitgevoerd met inachtneming van de 
omstandigheden van de zaak in kwestie en is hij bijgevolg gebaseerd op de concrete 
omstandigheden van de betreffende zaken96. Daardoor zou de evenredigheidstoets 
de overheid van de lidstaten te veel beoordelingsvrijheid geven of zelfs tot inconsis-
tentie leiden in de wijze waarop de nationale rechtbanken het EU-recht toepassen97. 
Rechtsonzekerheid lijkt hiervan het gevolg te zijn98. Een dergelijke rechtsonzeker-
heid zou bovendien botsen met de stelling van het HvJ in de zaak Collins dat de 
toepassing van voorwaarden voor het recht op een minimumuitkering gebaseerd 
moet zijn op duidelijke vooraf bekende criteria99.

Daarom pleiten we voor de invoering van nieuwe Europese wetgeving inzake soci-
ale bijstand en sociale minimumuitkeringen die niet onder Verordening 883/2004 
vallen. Deze nieuwe wetgeving zou vergelijkbaar kunnen zijn met het systeem van 
conflictregels in deze verordening. In de nieuwe wetgeving zouden preciezere criteria 
moeten worden vastgelegd, criteria op basis waarvan men kan beslissen in welke 
lidstaat en onder welke voorwaarden een Europese burger die zich binnen de Unie 
verplaatst, recht heeft op deze uitkeringen. Het speciale coördinatiesysteem voor 
niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen van Verordening 883/2004 zou 
alvast kunnen dienen als inspiratiebron. Als alternatief voor een nieuw rechtsin-
strument zou men zelfs kunnen overwegen om het toepassingsgebied van dit so-
ciale coördinatiestelsel uit te breiden tot alle sociale minimumuitkeringen, sociale 
bijstand inbegrepen. Volgens de meeste rechtsgeleerden is het onderscheid tussen 
de sociale minimumuitkeringen die onder Verordening 883/2004 vallen, en andere 
soortgelijke uitkeringen die daar niet onder vallen, immers kunstmatig en biedt het 
niet langer een getrouwe afspiegeling van de solidariteitsstelsels van de lidstaten100.

In zo’n systeem zou het feit dat een persoon in een lidstaat verblijft de hoofdvoor-
waarde zijn voor deelname aan de solidariteitsstelsels. Een dergelijke benadering ver-
eist natuurlijk een precieze definitie van de voorwaarden onder dewelke een persoon 
beschouwd wordt als woonachtig in een staat. De in artikel 11 van Verordening 
987/2009 (in uitvoering van Verordening 883/2004) opgenomen criteria om de 
woonplaats van een persoon duidelijk te bepalen gaan die richting uit. Het belang-
rijkste doel ervan is te voorkomen dat een persoon die door geen enkele lidstaat als 

(96) Spaventa, supra noot 67, p. 149. Over de constitutionele dimensie van deze verschuiving van een abstracte 
evenredigheidsbeoordeling naar een concrete beoordeling zie: ibidem, 151-162 en ook: Dougan, supra noot 65.
(97) Dougan en Spaventa, supra noot 95, p. 204. O’Brien van haar kant wijst er dan weer op dat het vormvoor-
schrift zoals bepaald door de rechtspraak van het HvJ in staat zou moeten zijn om een louter procesmatige en 
geïndividualiseerde beoordeling te voorkomen: O’Brien, supra noot 79, pp. 661-662. 
(98) Brand, Comments on Case C-209/03 Bidar, Columbia Journal of European Law, 2005, 299; Dougan, supra 
noot 65, pp. 22-24 en pp. 30-31; Golynker, supra noot 54, p. 119 en Hailbronner, supra noot 54, p. 1.264.
(99) Collins, supra noot 44, punt 72. Zie ook Förster, supra noot 47, punt 56.
(100) Zie Martinsen, supra noot 19, p. 92, en Pieters, Towards a Radical Simplification of the Social Security 
Co-ordination, in Schoukens (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, ACCO, Leuven, 1997, pp. 182-183.
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een ingezetene beschouwd wordt, terechtkomt in een wettelijk niemandsland, ten 
gevolge waarvan hij/zij aan geen enkel solidariteitsstelsel deel zou kunnen nemen.
Een dergelijk op woonplaats gebaseerd coördinatiesysteem zou ook kunnen voor-
zien in bepalingen die toepasbaar zijn op specifieke uitkeringen, waardoor migreren-
de personen binnen de Unie, voor een bepaalde periode, afhankelijk zouden blijven 
van het solidariteitssysteem van de lidstaat van herkomst, alvorens, na een verblijf 
van een zekere periode in een andere lidstaat, deze laatste de verantwoordelijkheid 
over zou nemen om deze persoon te dekken.

Dit zou bijvoorbeeld afgesproken kunnen worden voor de steun voor levensonder-
houd tijdens studies. Momenteel biedt Richtlijn 2004/38 de nieuwe gaststaat enkel 
de mogelijkheid om de betaling van dit soort steun te beperken tot studenten die 
een permanent verblijfsrecht hebben verworven (wat slechts kan gebeuren na een 
verblijf van vijf jaar in de gaststaat). De richtlijn houdt echter geen enkele verplich-
ting in van de kant van de lidstaat van herkomst om de betaling van deze steun vijf 
jaar voort te zetten. Dit zou kunnen leiden tot een situatie waarin de student tussen 
wal en schip terechtkomt waardoor zijn/haar recht op vrij verkeer belemmerd wordt. 
Dat betekent dat deze bepaling in Richtlijn 2004/38 neerkomt op een onvolledige 
coördinatie van dergelijke regelingen, in tegenstelling tot wat de EU-coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels in Verordening 883/2004 doet voor de prestaties die onder 
haar toepassingsgebied vallen. Het is dus niet verbazend dat een dergelijke onvol-
ledige coördinatie ertoe geleid heeft dat bij het Hof van Justitie een aantal zaken 
aanhangig gemaakt is met betrekking tot de vraag of de lidstaten van herkomst van 
de studenten onderhoudstoelagen mogen stopzetten als deze studenten in een an-
dere lidstaat gaan studeren. Evenmin verbazend is het feit dat volgens het HvJ, zoals 
blijkt uit de arresten Morgan en Bucher, deze stopzetting beschouwd moet worden 
als in strijd met het recht om zich vrij te verplaatsen en te verblijven in de lidstaten, 
zoals gegarandeerd door artikel 21 VWEU101.

6. SLOTOPMERKINGEN 

Het EU-recht geeft diverse antwoorden op de vraag welke lidstaat de kosten moet 
dragen van de sociale uitkeringen voor economisch inactieve personen die zich 
binnen de Unie verplaatsen. Voor sommige uitkeringen (zoals pensioenen) zal de 
lidstaat waar de betrokkenen vroeger werkzaam waren, de uitkering exporteren, 
waardoor de eventuele aanspraak op het solidariteitsstelsel van de nieuwe woonstaat 
sterk beperkt wordt. Wat andere uitkeringen betreft, is de nieuwe verblijfslidstaat 
financieel verantwoordelijk, met name voor de niet op bijdragebetaling berustende 
uitkeringen die bedoeld zijn om een bestaansminimum te garanderen. Dit is niet 
alleen het geval voor de bijzondere niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen 

(101) HvJ C-11/08 en C-12/08, Morgan en Bucher, Jur. 2007, I, 9161.
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krachtens Verordening 883/2004 maar, volgens de rechtspraak van het HvJ inzake 
Europees burgerschap, onder bepaalde voorwaarden ook voor andere sociale mini-
mumuitkeringen. Bovendien heeft het HvJ recentelijk bevestigd dat verscheidene 
categorieën van economisch inactieven, zoals werkzoekenden of gezinsleden van 
(voormalige) migrerende werknemers, recht hebben op de status van ‘werknemer’ of 
‘zijn/haar gezinslid’ teneinde aanspraak te maken op gelijke behandeling voor sociale 
minimumuitkeringen in de gaststaat. 
De kritiek dat deze rechtspraak op een onrechtmatige manier ingrijpt in de be-
voegdheid van de lidstaten om het recht op prestaties van de nationale solidari-
teitssystemen af te bakenen en blijk geeft van rechterlijk activisme, lijkt niet echt 
gegrond te zijn. De toetsing met betrekking tot de zogenaamde ‘werkelijke band’ die 
hierbij gebruikt wordt, moet immers beschouwd worden als een methode om het 
juiste evenwicht te vinden tussen de rechten van economisch inactieve migranten en 
de legitieme wens van de lidstaten om hun nationale welzijnssystemen te bescher-
men. Bovendien werd de strijd tegen sociale uitsluiting zowel in het VWEU als in 
het EU-Handvest aangemerkt als een EU-doelstelling die de invulling en uitoefe-
ning van de rechten op vrij verkeer zou moeten beïnvloeden. Toch is er behoefte aan 
verduidelijking van de door het Hof aangevoerde vereisten met betrekking tot het 
recht van binnen de Unie migrerende personen op sociale minimumuitkeringen in 
de gastlidstaten. Het coördinatiesysteem van Verordening 883/2004 zou als model 
kunnen dienen voor een eventueel wetgevend initiatief.

Uit bovenstaande analyse blijkt dat het Europees recht op vrij verkeer van personen 
onmiskenbaar een invloed heeft gehad op de afbakening van de grenzen van de so-
lidariteitsstelsels van de lidstaten. Deze afbakening is niet alleen tot stand gekomen 
door nationale politieke en juridische keuzes, maar ook doordat de Europese Unie 
een gebied is waar de burgers zich vrij kunnen verplaatsen en vrij kunnen verblijven, 
een gebied waar solidariteit niet langer stopt bij de staatsgrenzen of beperkt is tot 
de onderdanen van iedere afzonderlijke staat. Zoals Kostakopoulou het zo treffend 
verwoordde:‘European citizenship constitutes a unique experiment for stretching social 
and political bonds beyond national boundaries and for creating a pluralistic and mul-
tilayered political community in which diverse peoples become associates in a collective 
experience102.’

(102) Kostakopoulou, European Union Citizenship: the Journey Goes on, in Ott en Vos (eds.), Fifty Years of 
European Integration, Asser Press, Den Haag, 2009, p. 273.
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 VOORWOORD

Op 3 oktober 2008 pakte de Europese Commissie uit met een Aanbeveling over ‘ac-
tieve inclusie’ na jarenlange zorgvuldige voorbereiding en onderhandelingen. Een der-
gelijke ‘inmenging’ van de Commissie in het domein van de sociale bescherming was 
inderdaad controversieel. De tekst weerspiegelt ook een politiek compromis waarbij 
stelsels van gewaarborgde minimuminkomens – of liever ‘adequate inkomenssteun’ ge-
koppeld werden aan inschakeling op de arbeidsmarkt (een voor de Commissie ‘veilig’ 
bevoegdheidsdomein) en toegang tot kwaliteitsvolle dienstverlening.

Alhoewel de Aanbeveling op zich geen bindend karakter heeft, is ze geleidelijk uit-
gegroeid tot een ruim en gemeenschappelijk referentiekader waaraan het nationale 
armoedebeleid van de lidstaten kan getoetst worden.

In 2012 kreeg het Netwerk van Onafhankelijke Experten inzake Sociale Inclusie 
(dat regelmatig rapporteert aan de Europese Commissie over het gevoerde beleid in 
de lidstaten) de opdracht om een balans op te maken van de toepassing van de Aan-
beveling in elke lidstaat. Dit artikel is een licht aangepaste versie van het rapport dat 
hierover (in het Engels) voor België opgeleverd werd en onlangs vrijgegeven werd.1 
Het Europese syntheserapport (Frazer en Marlier, 2013) geeft een totaalbeeld van 
de toepassing in alle lidstaten.

1. EEN GEINTEGREERDE STRATEGIE

Een onderzoek van de Belgische situatie met betrekking tot de Europa 2020-indi-
catoren voor armoede en sociale uitsluiting toont aan dat België het relatief goed 

(1) De late vrijgave (simultaan voor alle lidstaten) verklaart meteen waarom in de tekst ook regelmatig naar het 
Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) van 2012 verwezen wordt, alhoewel inmiddels reeds een nieuw 
NHP werd opgeleverd.
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doet. Het percentage mensen die een risico lopen op armoede of sociale uitsluiting 
(AROPE) in België (20,8%) is lager dan het gemiddelde van de EU (23,4%).

Deze ‘gematigde’ algemene score kan verklaard worden door (a) het lagere aandeel 
Belgen die een risico lopen op armoede (AROP) na sociale transfers (14,6%) in 
vergelijking met het EU27-gemiddelde (16,4%); en (b) de proportie Belgen die 
leven in ernstige materiële deprivatie (SMD- 5,9% in vergelijking met 8,1% in de 
EU27). Anderzijds was de Belgische score betreffende de lagewerkintensiteit-indica-
tor (LWI) met een percentage van 12,6% voor de leeftijdscategorie 0-59 jaar bij de 
hoogste van de EU27 (10,0%).

Hoewel bovenstaande indicatoren een accuraat gemiddeld beeld geven van de Bel-
gische situatie inzake armoede en sociale uitsluiting, moeten de grote verschillen 
tussen de Gewesten benadrukt worden. De volgende tabel toont een schril contrast 
tussen Vlaanderen, Wallonië en vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

TABEL 1: RISICO OP ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING PER GEWEST (IN %)

Vlaanderen Wallonië BHG

AROPE 14,7 25,6 40,2

AROP 10,4 17,8 28,3

LWI 2 5,9 14,0 19,3

SMD 1,6 8,6 21,7

Bron: EU-SILC 2010, FOD Sociale Zekerheid.2

Dit bondige overzicht van de Belgische situatie, met inbegrip van de grote regionale 
verschillen, zal het makkelijker maken om de beleidskeuzes van de federale en regi-
onale overheden te begrijpen.

1.1. EEN OMVATTEND BELEIDSCONCEPT
Een analyse van de federale beleidsdocumenten die zijn voorgesteld tussen 2008 en 
2010, leert dat een geïntegreerde strategie in termen van actieve inclusie ontbrak. 
Hoewel het Nationale Actieplan en de regionale maatregelen sommige aspecten 
van de actieve-inclusieaanpak reflecteerden, gaf de operationele formulering niet 
voldoende blijk van een geïntegreerde strategie. Aangezien de Aanbeveling van de 

(2) Percentage ten opzichte van totale bevolking
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Europese Commissie over actieve inclusie van mensen die uitgesloten zijn van de 
arbeidsmarkt, relatief nieuw is, is dit geen verrassing.

Tot op vandaag is het beleidskader van de federale overheid getekend door het ma-
king-work-pay-paradigma (aansturing door financiële sancties en incentieven). Dit 
heeft geleid tot een dominantie van strategieën die gericht zijn op het aanzetten van 
werklozen om werk te vinden, met minder aandacht voor de kwaliteit van de arbeid 
en de participatie in de maatschappij van diegenen die niet kunnen werken.

Ondanks deze onevenwichtige algemene visie toont de consultatie van de recentste 
federale beleidsdocumenten aan dat de actieve-inclusieaanpak aan belang aan het 
winnen is. In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) van 2011 bestempelt 
België actieve inclusie als een van de drie hoofdprioriteiten in het domein van so-
ciale inclusie. Tijdens de voorbereiding van het NHP van 2012 werden specifieke 
subdoelstellingen voor elke hoofdprioriteit uitgebreid bediscussieerd. De idee werd 
uiteindelijk verlaten uit vrees voor (mogelijke) toekomstige sancties van de EU als 
de subdoelstellingen niet gehaald worden. Daarenboven werd actieve inclusie ook 
opgenomen als hoofddoelstelling in de beleidsnota van de Staatsecretaris verant-
woordelijk voor de coördinatie van het beleid ter bestrijding van armoede in 2012. 
In het Nationaal Sociaal Rapport (NSR) van 2012 was een volledig hoofdstuk ge-
wijd aan de globale strategische aanpak met een efficiënt en effectief socialezeker-
heidssysteem, een verhoging van het tewerkstellingsniveau en de transfer van be-
leidsdomeinen als gevolg van de zesde staatshervorming als hoofdprioriteiten. Dit 
hoofdstuk behandelde de drie pijlers van de actieve-inclusiestrategie als wederzijds 
versterkend en dus niet als onafhankelijke domeinen zoals vroeger het geval was. In 
het recentste Federale Regeerakkoord, waarin de beleidsmaatregelen van de federale 
regering tot de volgende verkiezingen in 2014 staan, wordt vermeld dat de regering 
een prioriteit zal maken van een beleid dat gericht is op de actieve maatschappelijke 
integratie van de burgers en hen zal beschermen tegen sociale uitsluiting. Daarenbo-
ven wordt gesteld dat burgers voor wie professionele activering niet lukt ten gevolge 
van een te grote afstand van de arbeidsmarkt, een beroep kunnen doen op de hulp 
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) om hen te laten 
deelnemen aan nuttige activiteiten die hun maatschappelijke participatie vergroten. 

Bovenstaande vaststellingen illustreren dat de ontwikkeling van een geïntegreerde 
strategie voor actieve inclusie voor mensen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt, 
nieuw is. Bijgevolg moet er nog veel ondernomen worden om te komen tot een 
geïntegreerde aanpak van de drie pijlers van de actieve inclusie: adequate inkomens-
steun, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot kwaliteitsvolle diensten. 

Een evenwicht verzekeren van de drie pijlers van de actieve-inclusieaanpak is niet 
alleen een permanente uitdaging voor de federale overheid.  Als gevolg van de zesde 
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staatshervorming zullen de gefedereerde entiteiten (Gewesten en Gemeenschappen) 
namelijk bevoegd worden voor zo goed als al deze domeinen. Belangrijke delen van 
het arbeidsmarktbeleid (controle op beschikbaarheid van de werklozen, een doel-
groepenbeleid en arbeidsbemiddeling), het huisvestingsbeleid en de gezondheids-
zorg worden in de nabije toekomst overgedragen naar de Gewesten en de Gemeen-
schapen. Daardoor zullen zij een belangrijkere rol kunnen spelen met betrekking tot 
de voorziening van een geïntegreerde actieve-inclusieaanpak. 

Het NHP van 2012 vermeldt dat Vlaanderen bezig is met het ontwikkelen van een 
geïntegreerd beleidskader W² ‒ werk en welzijn ‒ dat ook focust op mensen die niet 
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit zal uiteindelijk leiden tot een veranke-
ring van de samenwerking tussen de beleidsdomeinen Werk, Sociale Economie en 
Welzijn met een perspectief op het optimaliseren van de arbeidsmarktparticipatie 
en eveneens oog te hebben voor andere noden. Ook het Vlaams Hervormingspro-
gramma Europa 2020 voorziet een geïntegreerde strategie met maatregelen voor een   
toegankelijkere sociale bijstand, gezondheid en welzijn, tewerkstelling, een adequaat 
inkomen, enz. Verder bevat het ook plannen om bijkomende geïntegreerde trajecten 
te creëren voor de activering van werkzoekenden met armoedeproblemen (Sannen 
et al., 2011). In Wallonië wordt speciale aandacht besteed aan steun voor bepaalde 
categorieën werklozen, in het bijzonder voor diegenen die het verst verwijderd zijn 
van de arbeidsmarkt. Het Waalse Marshall Plan 2 focust op onderwijs en opleiding, 
in het bijzonder door het werkplekleren, met inbegrip van multidimensionele tra-
jecten voor de kwetsbaarste groepen. 

Deze aanpak heeft tot doel werkzoekenden in staat te stellen om alle problemen met 
betrekking tot activiteiten gelinkt aan het zoeken naar werk op te kunnen lossen. 
Dit maatwerk omvat diensten die verband houden met de drie pijlers van de actie-
ve-inclusieaanpak (Gouvernement wallon, 2009). Daarenboven zijn de tewerkstel-
lingssubsidies voor mensen die recht hebben op sociale bijstand, verhoogd in 2012, 
terwijl andere maatregelen voor arme werkzoekenden behouden blijven, in het bij-
zonder het netwerk van sociale werkers die de werkzoekenden begeleiden (Peña-Ca-
sas en Nicaise, 2012). Het Brusselse Actieplan voor Armoedebestrijding voor de pe-
riode 2009-2013 bevat 34 concrete strategische doelstellingen en legt  een ambitieus 
kader vast dat moet helpen om alle vormen van armoede te bestrijden in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG). In dat verband is het essentieel dat elke burger deel 
kan nemen aan het maatschappelijke en economische leven in omstandigheden die 
bijdragen aan zowel het individuele welzijn als het welzijn van de maatschappij in 
haar geheel. Zo vertolkt het beleidsplan een omvattende aanpak met strategische 
doelen die behoren tot de drie pijlers van actieve inclusie. Deze objectieven variëren 
van een verhoging van de laagste inkomens, over tewerkstelling – met een bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen –  tot een adequaat aanbod van sociale woningen 
(Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2010).
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1.2. EEN GEINTEGREERDE IMPLEMENTATIE
Ondanks de relatief beperkte aanwezigheid van een geïntegreerde omvattende stra-
tegie voor de actieve inclusie van mensen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt, 
in de beleidsdocumenten, komt er een ander beeld tevoorschijn als gekeken wordt 
naar de concrete acties op de verschillende beleidsniveaus.

In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding wordt het lokale beleidsniveau expli-
ciet erkend als de spil voor een lokaal inclusief en geïntegreerd beleid ter bestrijding 
van de armoede (Vlaamse Overheid, 2010). De Waalse autoriteiten laten ook het 
lokale beleidsniveau een belangrijke rol spelen met betrekking tot het verbeteren 
van de toegang tot basisrechten gelinkt aan de actieve-inclusieaanpak. De acties de 
vermeld staan in het Sociale Cohesieplan van de steden en gemeenten van Wallonië 
(2009-2013), zijn gericht op het verbeteren van maatschappelijke en professionele 
integratie, toegang tot huisvesting en gezondheidszorg en het stimuleren van maat-
schappelijke, intergenerationele en culturele participatie om de sociale samenhang in 
147 Waalse gemeenten te versterken (Direction interdépartementale de la Cohésion 
sociale, 2008). Het BHG focust in het Hervormingsprogramma ook op gemeenten 
en buurten waarbij de oplossing van maatschappelijke problemen gekoppeld wordt 
aan het tewerkstellings- en professionele integratiebeleid.

Het bovenstaande bevestigt de centrale rol van lokale overheden en de OCMW’s 
in de voorziening van diensten die gericht zijn op een effectieve aanpak van de 
veelzijdige problemen van armoede en sociale uitsluiting. Zoals reeds vermeld in 
het thematische rapport over minimuminkomens (Cincinnato en Nicaise, 2009) 
zijn de OCMW’s bevoegd voor de toekenning van bijstandsuitkeringen door het 
verlenen van twee vormen van steun, nl. het leefloon en tewerkstelling. Behalve deze 
steunmaatregelen gericht op het verzekeren van het recht op maatschappelijke inte-
gratie (RMI) kunnen de OCMW’s ook tussenkomen op heel andere domeinen in 
het kader van het recht op maatschappelijke hulp. Zo kan een OCMW additionele 
financiële steun en/of diensten verlenen waaronder sociale begeleiding, het bezorgen 
van warme maaltijden, onderdak, thuiszorg, buurtdiensten, ouderschapscursussen, 
onderwijsondersteuning, sport, culturele projecten, etc. De procedures zijn echter 
verschillend van centrum tot centrum en ze zijn niet altijd gestandaardiseerd binnen 
de verschillende centra terwijl andere procedures en financiële tussenkomsten wel 
(min of meer) gestandaardiseerd zijn.

Kortom, de OCMW’s zijn (samen met andere welzijnsdiensten) verantwoordelijk 
voor het verlenen van de drie pijlers van de actieve-inclusiestrategie: inkomensbe-
scherming (door het leefloon), integratie in de arbeidsmarkt (door tewerkstelling en 
geïndividualiseerde trajecten) en de toegang tot kwaliteitsvolle diensten. Bijgevolg 
kan gesteld worden dat de concrete implementatie van de actieve-inclusieaanpak 
goed geïntegreerd is over de drie pijlers van de actieve-inclusiestrategie heen.



142

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2013

Behlave de geïntegreerde implementatie op het lokale niveau zijn er ook initiatie-
ven voor een meer geïntegreerde aanpak genomen op hogere beleidsniveaus. Zoals 
eerder vermeld zal de zesde staatshervorming leiden tot een belangrijke transfer van 
bevoegdheden die nauw verwant zijn met de pijlers van de actieve-inclusiestrategie 
van het federale niveau naar de gefedereerde entiteiten. Hieronder bevinden zich on-
der andere het arbeidsmarktbeleid voor doelgroepen, huisvesting, gezondheidszorg 
en kinderbijslag. Het hoofddoel van deze decentralisatie is om de bevoegdheidspak-
ketten te homogeniseren op het niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen, 
wat de effectiviteit van het beleid ten goede komt. De verwachting is dat de (verdere) 
decentralisatie van de activerende arbeidsmarktmaatregelen zal leiden tot een beleid 
dat beter aangepast is aan de verschillende regionale context in Vlaanderen, Brussel 
en Wallonië. De transfer van bevoegdheden naar de Gewesten zal het bv. mogelijk 
maken om de socialezekerheidsbijdragen van doelgroepen beter af te stemmen op 
de arbeidsmarktrealiteiten. Anderzijds betekent dit ook dat de meer conservatieve 
beleidsoriëntatie in Vlaanderen kan leiden tot striktere maatregelen in dat gewest. 
Toch moeten de implicaties van deze hervorming nog blijken, zeker voor wat betreft 
de budgettaire transfers van het federale niveau naar de Gewesten (Peña-Casas en 
Nicaise, 2012).

1.3. VERTICALE BELEIDSCOORDINATIE
De bevoegdheden met betrekking tot de strijd tegen armoede en sociale uitslui-
ting worden gedeeld tussen de federale en gefedereerde entiteiten. Gemeenschappen 
en Gewesten zullen verantwoordelijk worden over de belangrijkste hefbomen om 
armoede tegen te gaan, zeker na de nieuwe overdracht van sociale bevoegdheden 
komende van het federale niveau als gevolg van de implementatie van de nieuwe 
staatshervorming. Daarom hebben de overheden een planmatige aanpak ontwik-
keld met als doel het beleid van de verschillende niveaus te coördineren: het federaal 
plan voor armoedebestrijding (geactualiseerd in 2012), het Vlaams actieplan armoe-
debestrijding 2010-2014, het tweejaarlijkse Brusselse armoederapport en het Waals 
plan voor sociale cohesie 2009-2013 zullen helpen om de sociale-inclusiedoelen van 
het NHP te implementeren.

Om het beleid te coördineren over verschillende niveaus werd de (permanente) In-
terministeriële Conferentie voor Integratie in de Maatschappij, die alle beleidsni-
veaus bij elkaar brengt, uitgebreid door de creatie van vijf thematische werkgroepen 
(dakloosheid, digitale kloof, schuldenlast, integratie van de Roma, huisvesting) en 
de permanente werkgroep armoede, die instaat voor de coördinatie van het beleid 
tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten. Op het interfederale niveau 
blijven de tweejaarlijkse rapporten van het Steunpunt voor Bestrijding van Armoe-
de, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting (kortweg Steunpunt Armoedebestrij-
ding ‒ samen opgericht door de Federale Regering, de Gewesten en Gemeenschap-
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pen als een instrument in de strijd tegen armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting) een belangrijke inspiratiebron voor toekomstige beleidsontwikkelingen. 
In deze rapporten worden beleidsaanbevelingen geformuleerd op basis van een 
voortdurende dialoog tussen armenverenigingen en andere actoren.

Om de compatibiliteit tussen het nationale en het Europese niveau te verzekeren is 
de Werkgroep Acties van het Nationaal Actieplan voor Maatschappelijke Inclusie 
(NAP/Incl) omgedoopt tot het Belgische Platform tegen Armoede en Sociale Uit-
sluiting 2020 naar analogie met het Europese Platform tegen Armoede en Sociale 
Uitsluiting.

Het moet echter gezegd worden dat de intentie van België om de productie van 
twee- of driejaarlijkse (geïntegreerde) Nationale Actieplannen voort te zetten, tot 
dusver nog niet bereikt is.

1.4. ACTIEVE DEELNAME VAN RELEVANTE ACTOREN
Zoals vermeld in de vorige sectie kan het Steunpunt Armoedebestrijding beschouwd 
worden als het belangrijkste kanaal voor de deelname van alle relevante actoren aan 
het beleid met betrekking tot de armoedebestrijding en dus ook het actieve-inclu-
siebeleid. De dienst produceert analyses en aanbevelingen voor beleidsmakers in 
België op basis van een dialoog tussen verenigingen die de armen vertegenwoordigen, 
OCMW’s, vakbonden, experten van verschillende sectoren, administraties, etc.

Met betrekking tot het NHP en het NSR in het bijzonder worden sociale partners 
en het maatschappelijke middenveld geconsulteerd door specifieke structuren op 
nationaal en subnationaal niveau. Het Belgische Platform tegen Armoede en Sociale 
Uitsluiting verzamelt alle actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen armoede in de 
Belgische context: vertegenwoordigers van nationale en subnationale administraties, 
het maatschappelijke middenveld, sociale partners en academici. Parallel hiermee 
produceert het Steunpunt Armoedebestrijding sinds het eind van de jaren 1990 
een tweejaarlijks rapport over armoede dat ingebed is een sterk consultatief proces 
(Peña-Casas en Nicaise, 2012).

In het Federaal Plan voor Armoedebestrijding is de noodzaak van een dialoog met 
verenigingen en instellingen die de noden en zorgen van mensen die in armoede 
leven kunnen rapporteren, ook alomtegenwoordig. De noodzaak om de verenigin-
gen waar de armen het woord nemen, structureel te ondersteunen wordt expliciet 
vermeld. Dit gebeurt ook al op het Gewestelijke niveau, waar het Vlaamse Netwerk 
van verenigingen waar de armen het woord nemen, het Waalse Netwerk voor de 
Strijd tegen Armoede en het Brusselse Forum voor Armoedebestrijding erkend zijn 
en structureel ondersteund worden (POD Maatschappelijke Integratie, 2008). 
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In het recentste Nationaal Actieplan voor Sociale Inclusie (voor de periode tussen 
2008 en 2010) was de verhoging van het aantal ervaringsdeskundigen in de ar-
moede binnen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een prioriteit met als 
doel om de kloof te overbruggen tussen de realiteit van de mensen die in armoede 
leven ,en de administratie. De nieuwe federale regering heeft het belang van deze 
ervaringsdeskundigen opnieuw benadrukt. Zij hebben een signaalfunctie voor de 
noden van mensen die in armoede leven; dragen bij aan een gerichte communicatie; 
en screenen beleidsnota’s en regelgeving op de leesbaarheid en effectiviteit voor de 
armen. In Vlaanderen worden al ervaringsdeskundigen ingezet als bemiddelende 
jobcoach voor bepaalde tewerkstellingsprogramma’s (De Block, 2012).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er verscheidene goed veranker-
de inspraakkanalen zijn die gebruikt kunnen worden door relevante actoren om de 
besluitvorming inzake actieve inclusie te beïnvloeden. In het NSR van 2012 stond 
echter vermeld dat een consultatie van belangengroepen niet mogelijk was door de 
late beschikbaarheid van richtlijnen voor het rapport en de nood om het NSR en het 
NHP op elkaar af stemmen. Toch was de deelname van belangengroepen expliciet 
vermeld in de gedeelten over de pensioen- en gezondheidszorghervormingen.

2. DE IMPACT EN KOSTENEFFECTIVITEIT VAN MAATREGELEN ONDER DE DRIE PIJLERS

Zoals vermeld in de vorige sectie spelen de OCMW’s een vooraanstaande rol in 
het verlenen van diensten die betrekking hebben op alle drie de pijlers van de actie-
ve inclusie aanpak. In de OCMW-wet3 verbindt de Belgische staat zich ertoe een 
menswaardig bestaan te verzekeren. Toch is het niet altijd even transparant hoe dat 
recht wordt omgezet in de praktijk. Ten gevolge van die vage interpretatie van het 
concept ‘menswaardig bestaan’ beschikken de OCMW’s vaak over heel wat vrijheid 
bij het voorzien in basisdiensten. De mate van regulering is sterk afhankelijk van het 
type hulp dat gegeven wordt.

De OCMW’s hebben weinig discretionaire bevoegdheden in het domein van maat-
schappelijke integratie (i.e. het leefloon en/of tewerkstelling) omwille van het be-
staan van een uniform wetgevend kader. In het domein van maatschappelijke hulp 
daarentegen is er een enorme variatie te constateren. Op zich is dit niet slecht. Zo 
garandeert de discretionaire bevoegdheid dat de OCWM’s hun steun kunnen af-
stemmen op de specifieke sociale condities en noden. De afwezigheid van een regel-
gevend kader zorgt ervoor dat het in sommige gevallen moeilijk is om een algemene 
beoordeling van de OCMW-steun te kunnen geven.

(3)  Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).
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2.1. ADEQUATE INKOMENSSTEUN
In dit gedeelte zal bediscussieerd worden of de Belgische regelingen voor de mi-
nimuminkomens voldoende zijn om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. 
Concreet zal beschreven worden in welke mate de middelen adequaat zijn, of ze 
gelinkt zijn aan activering en of een stimulans tot werken behouden is.

2.1.1. Adequaatheid van de middelen
Voor een volledig beeld van de Belgische minimuminkomensregelingen moet er een 
formeel onderscheid gemaakt worden tussen het recht op maatschappelijke inte-
gratie (RMI) en het recht op maatschappelijke hulp (RMH). Hoewel ze met elkaar 
verbonden zijn, kunnen ze enigszins als aparte regelingen beschouwd worden. Het 
RMI is in essentie beperkt tot twee vormen van steun, i.e. tewerkstelling en het 
leefloon (= gegarandeerd minimuminkomen), terwijl het RMH verscheidene vor-
men van steun bevat. Voor gezinnen die in aanmerking komen voor het RMI, kan 
het RMH gaan om additionele steun, maar zelfs diegenen die geen recht hebben op 
‘maatschappelijke integratie’, hebben een wettelijk recht op maatschappelijke hulp. 
Dit laatste kan bestaan uit financiële steun die equivalent is aan het leefloon, of 
materiële hulp.

Zoals besproken in het thematische rapport over de regelingen van minimumin-
komens is het minimuminkomen dat verkregen wordt door het recht op maat-
schappelijke integratie, vooreerst een residueel recht. Zo staat in de voorwaarden 
tot toekenning dat eerst alle andere rechten tot andere sociale voordelen moeten 
zijn uitgeput. Wanneer blijkt dat de aanvrager over voldoende middelen beschikt, 
zal hij of zij geen recht hebben op een leefloon. Desalniettemin is het mogelijk om 
een werkloosheidsuitkering of een ander sociaal voordeel te combineren met het 
leefloon (Cincinnato en Nicaise, 2009).

Hoewel het leefloon niet de enige minimuminkomensregeling is, is het de enige 
structurele financiële uitkering voorzien door het RMI. Zoals blijkt uit tabel 2, is 
er geen twijfel dat het leefloon onvoldoende hoog is om de rechthebbenden uit de 
armoede te tillen. Onderzoek toont aan dat de mate van onderbescherming afhangt 
van de samenstelling van het huishouden. Zo is de kloof tussen het leefloon en de 
Europese armoedegrens aanzienlijk kleiner voor alleenstaanden in vergelijking met 
koppels met kinderen (Van Mechelen et al., 2008). De tabel toont dat dit ook dui-
delijk het geval is voor de periode tussen 2008 en 2010. 
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TABEL 2: HET LEEFLOON EN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS (EUR/MAAND)

Single 2 volwassenen met 2 kinderen

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Leefloon 712 726 740 949 968 987

EU-armoedegrens 899 966 973 1.888 2.028 2.044

Kloof in % 20,8 24,8 23,9 49,7 52,2 51,7

Bron: EU-SILC, http://www.mi-is.be.

Bovenstaande cijfers vragen om verduidelijking, zeker voor wat betreft de gezin-
nen bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen. Zoals eerder gezegd is het 
leefloon niet de enige vorm van financiële steun die verleend wordt door de OCMW’s. 
Gegarandeerde kinderbijslagen voor huishoudens met kinderen is slechts één voor-
beeld van bijkomende steunmaatregelen bovenop het leefloon. Hoewel deze bijko-
mende financiële steun de middelen van de gezinnen substantieel verhoogt, blijft 
het gecombineerde bedrag beneden de armoedegrens. Op lange termijn is het doel 
om de laagste socialezekerheids- en bijstandsuitkeringen op te trekken tot de armoe-
degrens. Het NHP van 2012 stelt daarenboven dat uitkeringen voor werknemers 
en zelfstandigen verhoogd zouden worden in het kader van de toewijzing van wel-
vaartsenveloppe voor de periode 2011-2012 (498 miljoen voor de werknemers en 
72 miljoen voor zelfstandigen in 2012).

Behalve het feit dat de minimuminkomensregelingen de armoedegrens niet berei-
ken, treden er nog andere belangrijke problemen op. In tegenstelling tot de qua-
si-universele dekking door het RMI en het RMH in theorie, is er duidelijk gebrek 
aan dekking in de realiteit. Zo bestaan er verscheidene redenen waarom huishoudens 
die onder de minimuminkomensgrens zitten, de uitkering niet ontvangen, gaande 
van een geweigerde toegang wegens wettelijke beperkingen, over weerstand tegen 
het sociale systeem tot psychosociale barrières zoals een schaamtegevoel. Meestal 
is deze zogenaamde non-take-up een gevolg van een combinatie van verschillende 
factoren (Frazer et al., 2010). 

Bovendien benadrukt het NHP de positieve rol van een hoog niveau van sociale be-
scherming in het verzachten van de negatieve sociale en tewerkstellingseffecten van 
de economische crisis en in de ondersteuning van de economie. Toch is behalve de 
vermelding van dit principe de verwijzing naar de adequaatheid van sociale be-
scherming eerder schaars in het NHP. Toch heeft de federale overheid beslist dat 
de automatische indexering van de lonen en de uitkeringen behouden blijft om 
de koopkracht te vrijwaren. Ondanks de vermindering met 40% van toegewezen 
middelen voor het optrekken van de uitkeringen in 2013-2014, zullen een aantal 
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uitkeringen, zoals sociale minima (vooral de minimumpensioenen van werknemers 
en zelfstandigen) verhoogd worden.

Anderzijds werden vanaf 1 juli 2012 strenge bezuinigingen doorgevoerd in de werk-
loosheidsuitkeringen (zie sectie 2.1.2.). Hoewel de Belgische overheid zich verbon-
den heeft tot het uitvoeren van een systematische ex-ante effectbeoordeling van het 
gevoerde beleid op armoede, is de netto-impact van de bovenstaande maatregelen 
op armoede niet geschat. Rekening houdend met het hoge armoederisico voor werk-
lozen (30% vóór de implementatie van de nieuwe maatregelen) en de ongunstige 
trend in (langdurige) werkloosheid kan verwacht worden dat de algemene armoede 
op de korte termijn nog verder zal stijgen.

2.1.2. Middelen gelinkt aan activering
De Belgische minimuminkomensregelingen maken deel uit van een breder wettelijk 
kader onder de naam ‘recht op maatschappelijke integratie’, dat sinds de wet van 26 
mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie van kracht is. Deze wet 
verving de wet op het ‘bestaansminimum’ van 1974. De nieuwe wet formaliseerde als 
dusdanig de paradigmashift naar een meer emancipatorische aanpak van minimum-
inkomensregelingen die meer gericht is op de actieve welvaartsstaat. De laatste fede-
rale overheidsverklaring voegde een graduele vermeerdering van de uitkeringen in de 
richting van de armoedegrens van de EU toe aan de (langetermijn)agenda (tot 2020).

Op de korte termijn, mede onder druk van de liberale partijen en de landenspecifieke 
aanbevelingen van de Raad aan België, heeft de regering echter beslist om de uitkerin-
gen voor langdurig werklozen te verlagen tot (ongeveer) het nationale minimuminko-
mensniveau in plaats van een stijging tot de armoedegrens. Deze impliciete erosie van 
de officiële armoedegrens is geen verrassing als men bedenkt dat het Belgische beleid 
inzake sociale bescherming sterk beïnvloed is door het making-work-pay-paradigma, 
met inbegrip van een agenda van verlaagde sociale uitkeringen.

De versterkte degressiviteit van de uitkeringen voor langdurig werklozen impliceert 
dat, afhankelijk van de werkhistoriek en de gezinssamenstelling, ze na maximum 
48 maanden zullen terugvallen op een forfaitaire uitkering die lichtjes hoger is dan 
de sociale bijstand. Een andere maatregel in hetzelfde verband, die waarschijnlijk 
ook een grote impact zal hebben, is de werkloosheidsuitkering voor schoolverlaters, 
de zogenaamde wachtuitkering. Met als doel ‘de integratie in de arbeidsmarkt te 
stimuleren’ wordt de wachtperiode omgevormd in een ‘inschakelingsperiode’. De 
wachttijd tussen het schoolverlaten en het recht op een werkloosheidsuitkering 
wordt verlengd van negen tot twaalf maanden. Daarenboven zullen de voorwaarden 
met betrekking tot aanhoudende inspanningen om werk te vinden strikter worden 
(Peña-Casas en Nicaise, 2012).
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Hoewel de literatuur over de stimulerende effecten van verlaagde uitkeringen geen 
substantiële effecten op tewerkstellingskansen meldt, worden de bovenvermelde 
maatregelen voorgesteld als activerende maatregelen. Daarenboven is door de Bel-
gische overheid geen aandacht besteed aan de impact op armoede. De versterkte 
degressiviteit van de uitkeringen voor langdurig werklozen zal belangrijke financi-
ele gevolgen hebben voor de uitkeringsgerechtigden. Voor een langdurig werkloze 
alleenstaande kan deze besparingsmaatregel een verlies betekenen van 2.337 EUR 
op jaarbasis. Dit komt overeen met een daling van de koopkracht met 17,5%, wat 
resulteert in een totaal inkomen dat 12,5% lager ligt dan de Europese armoede-
grens. Het verlies voor een gezinshoofd (zonder ander inkomen) kan oplopen tot 
1.778 EUR per jaar, een koopkrachtverlies van 11,9%. Dit correspondeert met een 
inkomensniveau dat 31,5% lager is dan de Europese grens (Serroyen, 22.03.2012). 
De combinatie van een striktere conditionaliteit met de beslissing om de middelen 
voor het optrekken van de uitkeringen in 2013-2014 te verminderen, lijkt te leiden 
tot een erosie van de minimumnorm voor sociale uitkeringen in de richting van 
het niveau van sociale bijstand in plaats van een opwaardering in de richting van de 
Europese armoedegrens.

2.1.3. Behoud van prikkels om te werken
De federale regering is van plan om activering te blijven stimuleren. In overleg met 
de gefedereerde entiteiten en in samenwerking met de lokale autoriteiten zijn dan 
ook verscheidene initiatieven gelanceerd om de stap naar werk financieel aantrek-
kelijker te maken voor uitkeringsgerechtigden. Voorbeelden hiervan zijn de werk-
bonus4 en het behoud van een verhoogde kinderbijslag in het geval van bepaalde 
werkcontracten van bepaalde duur.

Een andere belangrijke maatregel die specifiek gericht is op een vlottere overgang 
van het leefloon naar (deeltijds) werk, is de zogenaamde socioprofessionele integra-
tievrijstelling (SPI). In de berekening van de bijstandsuitkeringen of het leefloon 
wordt het inkomen verkregen door werk of beroepsopleiding gedeeltelijk vrijge-
steld. Concreet betekent dit dat het netto-inkomen door werk of het volgen van een 
beroepsopleiding kan afgetrokken worden van de middelen van de cliënt voor een 
zeker forfaitair bedrag. Het bedrag van de vrijstelling ligt vast bij wet en bedraagt 
229,95 EUR per maand sinds februari 2012. Als dusdanig kan de SPI-vrijstelling 
beschouwd worden als onderdeel van het leefloon en is het bijgevolg vrijgesteld van 
belastingen.

Een belangrijk nadeel van de SPI-vrijstelling is het forfaitaire karakter van de maat-
regel. Eens dit vast bedrag bereikt is, is er geen bijkomend effect meer van een ho-

(4)  Gerichte vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor laaggeschoolde werknemers.
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ger arbeidsinkomen op het totale gezinsinkomen. De voorwaarde om het forfaitair 
bedrag te verkrijgen blijkt al voldaan te zijn vanaf een tewerkstelling van minder 
dan 20% tegen het minimumloon. Het gevolg is dat leefloongerechtigden er geen 
financieel voordeel bij hebben om een job te accepteren van 60% tewerkstelling 
vergeleken met een job van slechts 20% tewerkstelling. Een tweede probleem is dat 
de huidige SPI-vrijstelling slechts éénmaal gebruikt kan worden. Deze beperking 
kan bepaalde personen ontmoedigen om verder te werken zodra het voordeel van 
de SPI-vrijstelling vervalt. Een derde probleem is het relatief beperkte gebruik van 
de SPI-vrijstelling door de OCMW’s. Dit kan verklaard worden doordat de OCM-
W’s vooral focussen op voltijdse tewerkstelling bij de zoektocht naar werk voor de 
cliënten. Als de inkomsten van werk hoger zijn dan het leefloon, verliest de SPI-vrij-
stelling haar nut. Daarenboven brengt de vrijstelling vaak complexe berekeningen 
met zich mee. Dit zorgt voor een grote administratieve last voor de OCMW’s. Een 
laatste punt van kritiek is dat de maatregel enkel van toepassing is op gerechtigden 
die starten met werken of het volgen van een beroepsopleiding na een periode van 
volledige afhankelijkheid van sociale bijstand. Door de complexiteit, voorwaarde-
lijkheid en beperkte impact is het bijgevolg geen verrassing dat sommige hulpver-
leners – of zelfs volledige OCMW’s – hun cliënteel niet informeren over het recht 
op de SPI-vrijstelling. Zo zijn er in totaal slechts 1,5% van alle gerechtigden op een 
minimuminkomen die gebruik maken van de maatregel (Bogaerts et al., 2012).

Rekening houdend met deze tekortkomingen besloot de federale overheid om het 
systeem te hervormen om de toegang tot werk te stimuleren en langere werktijden 
aan te moedigen. De regels zullen geflexibiliseerd worden om de partnerschappen 
tussen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de regionale tewerkstel-
lingsdiensten en andere partijen te stimuleren om zo een geïntegreerde begeleiding 
naar werk te kunnen aanbieden.

2.2. INCLUSIEVE ARBEIDSMARKTEN
In december 2008 nam de federale overheid het Herstelplan aan. Daarna werd het 
plan goedgekeurd door de gefedereerde entiteiten en diende het als een startpunt om 
hun eigen langetermijnplannen te onwikkelen. Deze plannen bevatten drie pijlers: 
een investeringsplan, een governanceplan en een tewerkstellingsplan (Schockaert en 
Nicaise, 2010). Het hoofddoel van het Belgische tewerkstellingsplan was om de im-
pact van de crisis te verzachten. Het behoud van werk werd als cruciaal beschouwd, 
maar dit was niet altijd mogelijk. Deze precaire post-crisissituatie bevestigde de 
noodzaak van een omvattende strategie die effectieve stimuli kan bieden om het 
werk aan te vatten, te hervatten of om simpelweg aan het werk te blijven.
Een deel van deze tewerkstellingsstrategie richtte zich op maatregelen om de toegang 
tot werk voor bepaalde groepen met een risico op armoede of sociale uitsluiting 
(jongeren, oudere werknemers, (langdurig) werklozen, migranten, gehandicapten) 
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te verbeteren. De resterende ‘afstanden’ tot de 2020-streefcijfers voor de werkzaam-
heidsgraad in acht genomen zijn dergelijke gerichte inspanningen absoluut noodza-
kelijk: zo bedragen de afstanden 5,6% voor het algemene tewerkstellingscijfer, 7,5% 
voor vrouwen, 12,7% voor oudere werknemers en 11,9% voor migranten.

De federale maatregelen die zijn aangekondigd in het NHP, nemen meestal de vorm 
aan van loonkostsubsidies voor werkgevers om de creatie van jobs voor specifieke 
groepen te stimuleren (Peña-Casas en Nicaise, 2012). Een ander recent initiatief 
was de voorbereiding van een strategisch actieplan gericht op de integratie van de 
Roma. Om de sociaaleconomische integratie van deze groep te bevorderen heeft de 
Interministeriële Conferentie voor Maatschappelijke Integratie een werkgroep voor 
Roma gecreëerd (Intergovernmental Working Group on Roma, 2012).

Op regionaal niveau werd de activering van oudere werknemers versterkt. Vlaande-
ren en de Duitstalige Gemeenschap verhoogden hun investeringen in begeleiding 
en integratietrajecten op maat. De andere Gewesten vertrouwden op maatregelen 
genomen in het kader van de ESF-programma’s (Peña-Casas en Nicaise, 2012).

2.2.1. Investeringen in menselijk kapitaal
Gegeven de positieve impact van onderwijs op de latere positie op de arbeidsmarkt 
zijn de Gemeenschappen bezig met een grondige hervorming van het secundair en 
het hoger onderwijs om gelijke kansen te bevorderen en de overgang van onderwijs 
naar werk te vergemakkelijken. Dit gebeurt onder meer door in te zetten op een 
betere loopbaanbegeleiding en door partnerschappen met bedrijven. Daarenboven 
ontwikkelden alle Gemeenschappen een specifiek beleid ter bestrijding van het 
vroegtijdig schoolverlaten.

TABEL 3: EVOLUTIE VAN HET VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN5 IN BELGIE (IN %)

2008 2009 2010 2011

Vlaanderen 8,6 8,6 9,6 9,6

Wallonië 15,2 13,8 13,7 14,7

Brussel 19,9 15,6 18,4 18,9

België 12,0 11,1 11,9 12,3

Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/vroegtijdig/.

(5) Het percentage personen in de leeftijdscategorie 18-24 jaar die geen diploma behaald hebben in het se-
cundair onderwijs en alle onderwijsactiviteiten gestaakt hebben.
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Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal vroegtijdige schoolverlaters per gewest 
voor de periode 2008-2011. Het is duidelijk dat de proportie vroegtijdige school-
verlaters enorm verschilt tussen de gewesten. Terwijl in Vlaanderen het aandeel 
vroegtijdige schoolverlaters ‘slechts’ 9,6% was in 2011, is het cijfer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bijna het dubbele hiervan. Het structureel hoge cij-
fer in Brussel heeft de regering van het BHG ertoe aangezet om 318 lokale projecten 
te ondersteunen wat zou moeten leiden tot een terugkeer van 22.000 vroegtijdige 
schoolverlaters naar de schoolbanken. Die lokale initiatieven worden gecoördineerd 
door het Programma Preventie Schoolverzuim dat de scholen ertoe heeft aangezet 
om eigen strategieën tegen vroegtijdig schoolverlaten te ontwikkelen (Brussel Deze 
Week, 19.11.2009). Hierdoor wordt de betrokkenheid van het schoolpersoneel ver-
groot en bestaat de mogelijkheid om een maatgerichte oplossing te vinden voor de 
specifieke scholen. In Vlaanderen werd in het kader van het loopbaanakkoord de 
groep vroege schoolverlaters beschouwd als een van de prioritaire groepen voor een 
gericht werk- en opleidingsaanbod om meer mensen aan het werk te krijgen door 
de invulling van de knelpuntberoepen. Daarenboven introduceerde Vlaanderen een 
nieuw actieplan tegen spijbelen en wangedrag op school. In de Franse Gemeenschap 
wordt het beroepsonderwijs hervormd, in het bijzonder door de invoering van het 
modulaire systeem. Ook wordt de formule van de leerovereenkomst hervormd door 
de introductie van een eenvormige leerovereenkomst voor alle jongeren geregistreerd 
in het kader van het deeltijds leren en werken binnen de leerplicht.

Kinderen van gezinnen met een lage sociaaleconomische status lopen een hoger 
risico op schooluitval (Holter, 2008). Bijgevolg heeft de aanpak van het probleem 
van vroegtijdig schoolverlaten een voordelig effect op kinderen in armoede op korte 
termijn (het behalen van een diploma) en lange termijn (het doorbreken van de vici-
euze armoedespiraal). Toch tonen de cijfers in Tabel 3 aan dat de initiatieven van de 
gefedereerde entiteiten in de laatste jaren nog onvoldoende impact hebben gehad.

Behalve de focus op vroegtijdig schoolverlaten leggen de regionale tewerkstellings-
plannen ook de nadruk op het vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt door 
heroriëntatie en verbetering van kwalificaties. Het Waalse gewest focust vooral op de 
validering van technische en taalvaardigheden, een verbetering van de toegang tot 
onderwijs en opleiding voor iedereen en op specifieke taalcursussen om de regiona-
le arbeidsmobiliteit te faciliteren. Analoog met de Waalse strategie legt het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ook de nadruk op taalopleidingen door het budget voor de 
taalvouchers te verhogen. Vlaanderen daarentegen versterkt de capaciteit voor levens-
lang leren, vooral door meer in te zetten op de sleutelvaardigheden en loopbaanbege-
leiding. Verder worden kwetsbare groepen zoals oudere werknemers of personen met 
functiebeperkingen als prioritair behandeld (Schockaert en Nicaise, 2010).
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2.2.2. Arbeidsmarktmaatregelen
Het hoofdobjectief van het tewerkstellingsplan was de onmiddellijke impact van 
de crisis te verzachten door zoveel mogelijk banen te redden. Met dit doel voor 
ogen werden steunmaatregelen verlengd en werd een tijdelijke vermindering van 
de arbeidsduur en tijdelijke werkloosheid gestimuleerd. Wanneer een baanverlies 
niet vermeden kan worden, voorziet het plan in een onmiddellijke en intensieve 
begeleiding om de werkloze zo snel mogelijk te herintegreren in de arbeidsmarkt. 
Daarenboven worden maatregelen genomen om de arbeidsmarkt aan te passen in 
overeenstemming met de principes van ‘flexicurity’ (Schockaert en Nicaise, 2010).

In het licht van een nieuw Herstelplan lanceerde de Federale Minister voor Werk het 
idee om ongeveer tienduizend betaalde stageplaatsen te creëren. De Minister hoopt 
hiermee de jonge werklozen te helpen bij het vinden van een (tijdelijke) werkerva-
ring (Byttebier, 18.06.2012). Een betaalde stage kan voordelig zijn voor werklozen 
die slechts voor een korte periode zonder werk zitten, maar vragen kunnen gesteld 
worden bij de effectiviteit van dergelijke maatregelen voor de kwetsbaarste onder 
de groep werklozen. Voor deze laatste groep is namelijk een meer gepersonaliseerde 
aanpak nodig.

Zoals eerder reeds vermeld kunnen de OCMW’s een belangrijke rol spelen in het aan-
bod van integrale hulpverlening op maat die gericht is op een effectieve aanpak van 
de diverse oorzaken van armoede en sociale uitsluiting. Tewerkstellingsprogramma’s 
om de overgang naar werk te vergemakkelijken zijn een onderdeel van deze strategie. 
Volgens artikel 60, §7 van de OCMW-wet kan het centrum zelf als werkgever optre-
den of bemiddelen met een externe partner om de betrokkene aan te werven. In beide 
gevallen wordt de job gesubsidieerd door de federale overheid. Dergelijke initiatieven 
hebben als doel om uitgesloten personen terug te integreren op de arbeidsmarkt en 
hun sociale rechten te herstellen. Het probleem met artikel 60 is echter dat de subsidie 
vervalt van zodra het recht op werkloosheidsuitkering van het individu hersteld is. Dit 
impliceert dat de meerderheid van de begunstigden terug in de werkloosheid terecht-
komt op dat moment. Artikel 61 van de OCMW-wet beoogt daarom om de overgang 
naar de reguliere arbeidsmarkt te vergemakkelijken na een periode van tewerkstelling 
bij het OCMW (Frazer et al., 2010). De OCMW’s kunnen ook tussenkomen in 
andere mainstreamtewerkstellingsprogramma’s en partnerschappen aangaan met de 
regionale tewerkstellingsdienst en/of andere geaccrediteerde partners. Een evaluatie 
van de tewerkstellingsprogramma’s toont aan dat bijna de helft (49,6%) van de geac-
tiveerde individuen tewerkgesteld blijven na het einde van het activeringsprogramma 
(met een lichte variatie tussen de verschillende programma’s). Dit impliceert dat de 
programma’s in grote mate hun doel bereiken. Toch blijft de situatie van de begun-
stigden precair. Zo heeft slecht 26,8% een contract van onbepaalde duur na één jaar 
van activering. Een tweede probleem dat optreedt, is de blijvende nood aan intensieve 
begeleiding (Tempera en Agence Alter, 2006).
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Behalve maatregelen die gericht zijn op de herintegratie in de reguliere arbeidsmarkt 
hecht de federale overheid ook belang aan het stimuleren van initiatieven in de 
sociale economie. Een recent initiatief in dat verband was de subsidiëring van inno-
vatieve projecten in die sector, zoals een project dat de koopkracht van mensen in 
armoede verhoogde (door o.a. groepsaankopen). In 2011 kregen 57 organisaties en 
bedrijven financiële steun voor dergelijke nieuwe projecten (De Block, 2012).

2.2.3. Financiële prikkels in het belasting- en uitkeringssysteem
Met betrekking tot de financiële stimuli om aan het werk te blijven introduceert 
het NHP van 2012 een maatregel om de fiscale druk op de categorieën van lage 
inkomens en middeninkomens te verlichten door het belastingvrije inkomen met 
200 EUR per jaar te verhogen.

De maatregelen die voorgesteld zijn om tewerkstelling aan te moedigen enerzijds 
en de striktere voorwaarden voor sociale uitkeringen anderzijds tonen duidelijk aan 
dat de federale overheid focust op tewerkstelling en het vermijden van de werkloos-
heidsval. Dit heeft echter als gevolg dat de inkomenspositie van diegenen die niet 
kunnen werken, nog verder kan eroderen (Van Lancker en Pintelon, 2012).

Hoewel de Aanbevelingen van de Europese Commissie België aanzetten tot een 
hervorming van de loonvormingsprocedures en -regelingen, werd zowel het systeem 
van de automatische loonindexering als het proces van collectieve loononderhan-
delingen behouden. Loonindexatie is behouden wegens de belangrijke rol die het 
mechanisme speelt inzake het behoud van de koopkracht van de werknemers en het 
verzachten van de impact van de crisis. Dit is positief voor de strijd tegen armoede 
onder werknemers en zelfs breder aangezien het indexmechanisme ook van toepas-
sing is op de minimumuitkeringen (Peña-Casas en Nicaise, 2012). Anderzijds argu-
menteren de voorstanders van een (tijdelijke) schorsing van het indexmechanisme 
dat de automatische loonindexering leidt tot een competitief nadeel ten opzichte 
van de buurlanden. Een rapport van de Nationale Bank van België (NBB) schatte 
de loonhandicap van België op 3,9% in 2011 (Nationale Bank België, 2012). Ver-
der heeft een recente studie aangetoond dat de effecten van stijgende loonkosten 
een nadelige impact hebben op de creatie van jobs in België. Een loonstijging van 
2% (als gevolg van de loonindexatie) overslaan kan leiden tot een winst van 32.000 
jobs tussen 2012 en 2015. Dit betekent dat een stijging van de werkloosheid met 
0,3 procentpunten op die manier vermeden kan worden. Sommigen zijn daarom 
voorstander van een hervorming van het indexmechanisme, ervan uitgaande dat 
werk een belangrijk wapen is in de strijd tegen armoede. Hierbij maakt men wel 
abstractie van de directe impact van de maatregel op de gezinnen met een laag inko-
men (Konings et al., 2012).
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2.3. TOEGANG TOT KWALITEITSVOLLE DIENSTEN
De toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare diensten werd slechts kort vermeld in 
het NHP van 2012. Ondanks de relatief beperkte aandacht voor kwaliteitsvolle 
diensten in de tekst is de verbintenis om de automatische toekenning van socia-
le rechten (energie, water, communicatie, openbaar vervoer, etc.) waar mogelijk te 
versnellen, belangrijk in het licht van de actieve-inclusiestrategie. Positief is dat de 
federale regering deze wens expliciet vermeld heeft. Toch moet de kanttekening ge-
maakt worden dat deze belofte al verschillende jaren opgenomen is in de federale en 
regionale armoedeplannen zonder dat er een significante vooruitgang is geboekt in 
de richting van een eigenlijke realisatie van de automatische toekenning van sociale 
rechten. Het valt af te wachten of de huidige regering haar belofte zal nakomen. De 
beperkte behandeling van de toegang tot kwaliteitsvolle diensten door de federale 
regering is in zekere zin logisch aangezien veel diensten (gezondheidszorg, huisves-
ting, onderwijs, kinderopvang, etc.) tot de bevoegdheid van de Gewesten en de Ge-
meenschappen behoren. Deze gefedereerde entiteiten voeren momenteel ambitieuze 
hervormingen door om de toegang tot en de kwaliteit van de diensten te verbeteren.

Zoals eerder reeds aangehaald spelen de OCMW’s een belangrijke rol in de voorzie-
ning van een groot aantal gevarieerde diensten. In wat volgt zullen niet alle diensten 
die door de overheidsdiensten aangeboden worden, in detail besproken worden. In 
plaats daarvan zullen de belangrijkste componenten in het licht van het actieve in-
clusiebeleid die essentieel zijn , belicht worden. Gegeven dat de diensten betreffende 
tewerkstelling en opleiding al in de vorige sectie beschreven en beoordeeld zijn, 
zullen die hier niet meer besproken worden.

2.3.1. Huisvestingssteun en sociale huisvesting
Voornamelijk als gevolg van het beperkte bereik van de wettelijke systemen voor 
huurtoelagen komen de OCMW’s tussen op het domein van huisvesting en dit op 
verschillende manieren: vooreerst beschikken de meeste OCMW’s over een eigen 
patrimonium in vele gemeenten. Verder bieden de centra ondersteunende diensten 
in het geval van een gerechtelijke uitzetting om een eigenlijke uitzetting te vermij-
den. Ten derde kunnen OCMW’s de huur of huurwaarborgen subsidiëren, wat ge-
zien wordt als een krachtig instrument om obstakels tot de private huurmarkt weg te 
werken. Ten slotte kunnen de OCMW’s ook daklozen helpen door het verstrekken 
van een toelage bij intrek in een woonst (Schockaert en Nicaise, 2010).

OCMW’s beslissen niet alleen over interventies in éénmalige of relatief bescheiden 
uitgavencategorieën, maar hebben ook een zeggenschap over de toekenningsvoor-
waarden, andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden, en de hoogte van de 
uitkering. Toch is de marge voor de tussenkomsten van OCMW’s in verschillende 
gemeenten groot. Terwijl sommige OCMW’s in bepaalde gevallen de huurkosten 
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volledig dekken, verstrekken andere slechts een beperkte huurtoelage van 20 tot 30 
EUR in een gelijkaardig scenario. Deze ruime discretionaire bevoegdheid laat de 
OCMW’s toe om hulp op maat te verlenen, maar schept soms problemen inzake 
gelijke behandeling, zoals omschreven in de Aanbeveling van de Europese Commis-
sie over Active Inclusie. Daarom zou de creatie van een systeem van huurtoelagen 
op het federale of regionale niveau een gunstige impact hebben op de uniformiteit 
tussen de verstrekte diensten van de verschillende OCMW’s (Van Mechelen en Bo-
gaerts, 2008).

Behalve aan de lokale aanpak van dakloosheid is de federale regering ook aan het 
werken aan een specifieke samenwerkingsovereenkomst met de gefedereerde enti-
teiten. Deze overeenkomst zal de opdracht en de verantwoordelijkheden van elk 
beleidsniveau definiëren teneinde tot een geïntegreerd beleid te komen. In Wallo-
nië werd een overleg tussen openbare diensten en private partners georganiseerd in 
2012. In Vlaanderen wordt de prioritaire toewijzing van sociale huurwoningen aan 
daklozen onderzocht en indien nodig aangepast  (Peña-Casas en Nicaise, 2012).

2.3.2. Kinderopvang
Ondanks het feit dat kinderopvang vaak een cruciale factor is bij de toetreding van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt, is de vraag naar opvang nog steeds groter dan het 
aanbod. Het tekort aan beschikbare plaatsen noopt vele vrouwen ertoe om ouder-
schapsverlof te nemen of om deeltijds te werken. Beide beslissingen hebben een 
negatieve impact op het verworven inkomen (Maron et al., 2008). In België wordt 
kinderopvang gekenmerkt door een ongelijke kwaliteit van de verstrekte diensten, 
verschillen in de opleiding en vergoeding van het personeel en verschillen in de 
omkadering. Verder verschilt het type van opvang ook tussen de Gemeenschappen.

Het aanbod van formele kinderopvang is onvoldoende om aan de vraag te voldoen, 
waardoor ongeveer één derde van de kinderen opgevangen wordt in de informele 
sector waar er geen kwaliteitsgaranties zijn. Verder zijn er enorme verschillen tussen 
de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap. Daarenboven bestaan er belangrijke 
verschillen binnen de Gemeenschappen zelf. Ondanks de politieke verbintenis om 
extra plaatsen te creëren, lijkt het tekort van een structurele aard. Dit is (deels) te wij-
ten aan de beperkingen op publieke uitgaven doordat België moet voldoen aan de 
stabiliteitscriteria met betrekking tot overheidsschuld. Behalve (sub)regionale ver-
schillen in kinderopvang is het gebruik van kinderopvang ook afhankelijk van het 
gezinstype. Een onderzoek voor ‘Kind en Gezin’ toont dat het regelmatige gebruik 
van kinderopvang in Vlaanderen lager is bij etnische minderheden, gezinnen onder 
de armoedegrens en éénoudergezinnen (Meulders et al., 2008).
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2.3.3. Gezondheidszorg en langdurige zorg
In het NSR van 2012 scoort België relatief goed op de gezondheidsstatistieken. In 
het Eurobarometeronderzoek krijgt de Belgische gezondheidszorg de hoogste tevre-
denheidsscore van Europa. Een recente studie van de OESO toont bovendien aan 
dat de dekkingsgraad van de Belgische gezondheidszorg quasi-universeel is. Volgens 
het onderzoek zijn er in België geen substantiële sociale ongelijkheden voor wat 
betreft de raadpleging van huisartsen (OECD, 2011). Toch moet de aandacht ge-
vestigd worden op het feit dat er nog steeds significante sociale verschillen in de 
gezondheidstoestand van individuen bestaan.

Ondanks de relatief goede resultaten van de gezondheidszorg in België wordt er 
doorheen de jaren een beleid gevoerd dat gericht is op een continue verbetering van 
de kwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Er zijn bv. 
substantiële inspanningen gedaan om de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te 
verbeteren: een van de recente verwezenlijkingen in dit verband is de verdere ontwik-
keling van een ‘maximale gezondheidsfactuur’ waarbij gezinnen beschermd worden 
indien de totale kosten voor zorg een bepaald bedrag overschrijden. Daarenboven is 
de federale overheid aan het werken aan een versnelde en vereenvoudigde toegang 
tot het OMNIO-statuut, waardoor economisch zwakkeren recht hebben op een 
hogere terugbetaling van de verzekerde kosten voor gezondheidszorg. Tot op heden 
wordt het OMNIO-statuut enkel verleend op aanvraag en na een specifieke proce-
dure. Dit heeft tot gevolg dat slechts 1 op 7 gerechtigden effectief gebruik maakt 
van het statuut. Dit betekent tevens dat het gebruik van het huidige OMNIO- 
statuut als basis voor andere voordelen een discriminatoir effect kan hebben doordat 
goed geïnformeerde burgers een grotere kans tot toegang hebben (Vlaams Netwerk 
van Verenigingen waar Armen het Woord nemen, 2009).

De recente regionale initiatieven focussen voornamelijk op het garanderen van de 
betaalbaarheid van de langdurige zorg en dan in het bijzonder voor de ouderen. 
De nieuwe maatregelen zijn gericht op een uitbreiding van de diensten voor korte 
verblijven, ondersteuning thuis en persoonlijke verzorging zoals mantelzorg en tij-
delijke zorg. Terwijl het Waalse Gewest de financiële ondersteuning voor gezins- en 
bejaardenhulp verbeterde, zette de Vlaamse Gemeenschap de ontwikkeling van de 
Vlaamse zorgverzekering (een bijkomende verzekering voor niet-medische zorgkos-
ten) verder.

Zowel de federale als de regionale maatregelen zullen normaliter de betaalbaarheid 
van (gezondheids)zorg voor kwetsbare groepen verbeteren. Toch worden er geen de-
tails gegeven over hun effectieve implementatie. In het licht van de besparingsmaat-
regelen werd verder beslist om de uitgaven voor de gezondheidszorg te beperken 
om het financiële evenwicht in die sector te kunnen garanderen. De groeinorm is 
vastgelegd op 2% in 2013 en 3% in 2014. Bijgevolg blijft het onduidelijk in welke 
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mate de verschillende initiatieven van de regering ook daadwerkelijk geïmplemen-
teerd zullen worden.

Net zoals voor de meeste andere diensten is voor de toegang tot gezondheidszorg 
een sleutelrol weggelegd voor de OCMW’s. Iedereen die wettig verblijft in België en 
zich in de onmogelijkheid bevindt om de medische kosten te betalen, kan rekenen 
op medische hulp. Medische hulp omvat een breed arsenaal aan gezondheidszorg-
kosten zoals medische kosten, farmaceutische kosten en hospitaalkosten. Aangezien 
medische hulp deel uitmaakt van het RMH hebben de lokale OCMW’s een discre-
tionaire bevoegdheid om hulp op maat te voorzien (Frazer, 2010).

2.3.4. Toegang tot netwerkdiensten
In 2011 stegen de energieprijzen met 17%. Dit was aanzienlijk meer in vergelijking 
met de buurlanden waar een stijging van 10% plaatsvond. Als antwoord hierop had 
de federale regering beslist om de energieprijzen vanaf april 2012 te bevriezen tot 
het einde van datzelfde jaar. De regering hoopte dat dit zou leiden tot goedkopere 
gas- en elektriciteitsprijzen voor de consument (wat ook gebleken is).

Toegang tot energie is een grote zorg voor de OCMW’s. Voor specifieke steun in 
dit domein kan gebruikt gemaakt worden van het Sociaal Verwarmingsfonds en het 
Energiefonds (Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit). Met behulp van het Verwar-
mingsfonds kunnen de OCMW’s tussenkomen in de verwarmingskosten van de 
rechthebbenden. Het Energiefonds is een federaal solidariteitsfonds dat onder ande-
re de particuliere initiatieven van de OCMW’s financiert. De Vlaamse Vereniging 
voor Steden en Gemeenten (VVSG – koepelorganisatie van de Vlaamse OCMW’s), 
ziet twee problemen in deze context. Vooreerst is de VVSG voorstander van de cre-
atie van één energiefonds omdat de huidige verspreiding van federale subsidies over 
verschillende fondsen een efficiënte levering moeilijker maken. Ten tweede vraagt de 
organisatie een heroriëntatie van overheidssteun in de richting van meer preventie 
en begeleiding (VVSG, 2008).

In het kader van consumentenbescherming wordt de beperking van de energiekos-
ten naar voren geschoven door de federale regering, terwijl op regionaal niveau spe-
ciale tarieven voor de meest kwetsbare groepen gedefinieerd zijn. De Vlaamse open-
bare dienstverplichting en de gratis kWh-regeling zijn geëvalueerd. Kosten voor 
drinkwater zullen betaalbaar blijven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaan-
deren zullen sociale energiebegeleiding voorzien. In Brussel wordt daarenboven een 
energietoelage voorzien voor kwetsbare groepen. In Wallonië zijn de gas- en elek-
triciteitsdecreten aangepast om de consumenten beter te beschermen en de sociale- 
beschermingsmaatregelen te verbeteren (uitbreiding van de categorie consumenten 
in nood, betere begeleiding voor deze mensen, automatische transfer door beheer-
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ders van de distributienetwerken zodat de klanten gebruik kunnen maken van soci-
ale tarieven en een verbetering van de procedures voor wanbetalers).

Als alle maatregelen die op verschillende beleidsniveaus genomen zijn, in acht wor-
den genomen, kan gesteld worden dat de Belgische energiemarkt zeer complex is. 
Een vereenvoudiging door een harmonisering van de procedures en categorieën die 
recht geven op bescherming of maatschappelijke hulp is noodzakelijk om een mini-
mum aan gelijke behandeling te bewerkstelligen tussen huishoudens die te maken 
hebben met energiearmoede (Huybrechs et al., 2011).

3. FINANCIERING

3.1. NATIONALE MIDDELEN
Door het ontbreken van een geïntegreerde actieve-inclusiestrategie is een gedetail-
leerd overzicht van de middelen toegewezen aan elke pijler onbestaande. Dit bete-
kent echter niet dat de federale en regionale budgetten niet gelinkt kunnen worden 
aan sommige onderdelen van de actieve-inclusieaanpak.

Eerder is reeds vermeld dat de OCMW’s bevoegd zijn voor de uitkering van mi-
nimuminkomens en de bevordering van maatschappelijke integratie door twee 
vormen van steun: het leefloon en tewerkstellingsmaatregelen (RMI). Bijkomend 
kunnen de centra tussenkomen in een grote variëteit van andere domeinen door 
het recht op maatschappelijke hulp (RMH). Hoewel de federale overheid een vast 
bedrag van de steun terugbetaalt, behouden de OCMW’s de verantwoordelijkheid 
over de betalingen aan de begunstigden.

Tabel 4 geeft een overzicht van de totale kosten en de gemiddelde jaarlijkse kost 
per begunstigde van RMI en RMH tussen 2008 en 2010. Met uitzondering van 
het RMH-budget in 2009 is het duidelijk dat de totale kosten voor zowel het RMI 
als het RMH doorheen de jaren gradueel stegen. De jaarlijkse gemiddelde kost per 
RMI-begunstigde steeg ook. De gemiddelde aanvrager van RMH-hulp kreeg minder 
financiële steun in 2009 vergeleken met het jaar voordien. In 2010 steeg het gemid-
delde jaarlijkse bedrag aan RMH-steun opnieuw, maar de toename was onvoldoende 
om terug het niveau van 2008 te behalen (Directie-generaal Sociaal Beleid, 2012).

Ondanks de stijgende tendens van de RMI- en RMH-budgetten moet rekening 
gehouden worden met het feit dat de kloof tussen het leefloon en de bijkomende 
steunmaatregelen enerzijds en de Europese armoedegrens anderzijds zeer groot blijft 
(cfr. sectie 2.1.1.).
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TABEL 4: TOTALE UITGAVEN EN GEMIDDELDE JAARLIJKSE KOST VOOR RMI EN RMH

RMI RMH

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Gemiddelde jaarlijkse kost 
(in EUR pp)

5.537 5.571 5.872 9.291 7.368 8.217

Totale uitgave
 (in 1000 EUR)

511.267 560.406 618.820 294.698 240.714 308.612

Bron: FOD Sociale Zekerheid, http://www.socialsecurity.fgov.be/.

De OCMW’s spelen niet alleen een rol in het verstrekken van adequate middelen, de 
centra kunnen ook de sociale activering van hun cliënteel beogen. Hierbij staat socia-
le activering voor een verhoging van de maatschappelijke deelname en tegengaan van 
sociale uitsluiting door nuttige activiteiten te ondernemen, gaande van opleidings-
projecten, tot activiteiten in dagopvang over socioculturele activiteiten. Het OCMW 
kan voor de financiering van de sociale activering een beroep doen op verscheidene 
middelen. In 94,6% van de centra wordt sociale activering gefinancierd door het 
OCMW zelf. Het beroep op federale middelen verschilt tussen de Gewesten. Terwijl 
87,4% van de Vlaamse centra en 100% van de Brusselse centra een beroep kunnen 
doen op federale financiële steun, is dit slechts het geval voor 67,9% van de Waalse 
OCMW’s (Van Dooren et al., 2012). Behalve op nationale middelen kunnen de 
OCMW’s ook rekenen op het Europees Sociaal Fonds (cfr. sectie 3.2.).

Verder dient gezegd dat een groot aantal privé-initiatieven genomen worden door or-
ganisaties van het maatschappelijke middenveld, al dan niet met overheidssubsidies.

3.2. HET GEBRUIK VAN STRUCTUURFONDSEN VAN DE EU
In de beleidsdocumenten van de federale overheid wordt bijzondere aandacht be-
steed aan de maatschappelijke en beroepsmatige activering van personen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is in lijn met de EU2020-strategie. Om dit 
doel te bereiken verwijst de regering expliciet naar het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
als een belangrijk financieel instrument gezien de focus op de intensieve begeleiding 
van mensen die uitgesloten zijn van de maatschappij enerzijds en op acties gericht 
op het helpen van de kwetsbaarste groepen (zoals jongeren, alleenstaande ouders en 
immigranten) anderzijds.

Het Operationeel Programma (OP) van het ESF met de doelstelling ‘Regionaal 
concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Regering 2007-2013’ 
concentreert de financiële steun van het ESF op acties die bijdragen aan de im-
plementatie van de Lissabon-strategie en de Europa 2020-strategie. Het Federaal 
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OP is gebouwd op twee pijlers: een ‘maatschappelijke integratie’-pijler en een pijler 
‘tewerkstelling’. Het huidige OP ontstond uit een samenwerking tussen de POD 
Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie en de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Het ESF-budget voor het federale pro-
gramma 2007-2013 bedraagt 45.064.810 EUR waarvan 38.305.088 EUR naar de 
pijler ‘Maatschappelijke integratie’ gaat en 6.759.722 EUR naar de pijler ‘Tewerk-
stelling’.

Het OP focust op drie assen, waarvan er twee van bijzonder belang zijn in het licht 
van de actieve inclusie-aanpak:
as 1: het stimuleren van maatschappelijke en beroepsmatige activeringstrajecten;
as 2: loopbaanbegeleiding en het aanmoedigen van diversiteit op het werk.

De nadruk van as 1 ligt in specifieke interventies op maat van de groepen binnen 
het OCMW-cliënteel waarvoor de reguliere activerende maatregelen minder effec-
tief schijnen te zijn. Dit is ondere andere het geval voor jongeren tussen 18 en 25, 
alleenstaande ouders, mensen van buitenlandse afkomst en mensen ouder dan 45. 
As 2 focust vooral op structurele acties gericht op het omgaan met diversiteit op 
het werk en het bestrijden van discriminatie. Dit omvat projecten zoals bewust-
makingscampagnes om oudere werknemers aan het werk te houden en het project 
‘ervaringsdeskundigen’.

TABEL 5: AANTAL PROJECTEN ERKEND DOOR HET ESF

2008 2009 2010 2011

As 1 66 64 54 71

As 2 7 3 3 3

Bron: http://www.mi-is.be/.

Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal projecten dat voor beide assen door het 
ESF is goedgekeurd tussen 2008 en 2011. Direct wordt duidelijk dat de activerings-
projecten (as 1) oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met het zeer beperkte 
aantal diversiteitsprojecten (as 2). Daarenboven heeft de federale overheid haar wens 
geuit om de toegang tot ESF-fondsen te vereenvoudigen door de selectiecriteria van 
de activeringsprojecten te versoepelen. Dit bevestigt opnieuw de voorkeur van de 
overheid om te focussen op de eigenlijke activering van mensen (De Block, 2012).
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4. OPVOLGING EN EVALUATIE

Tijdens het laatste decennium zijn er belangrijke inspanningen geweest om de 
constructie van indicatoren van sociale bescherming en sociale inclusie in België 
te stimuleren. Veel initiatieven zijn genomen om instrumenten en indicatoren te 
ontwikkelen om de verscheidene aspecten van sociale bescherming op te volgen. 
Intussen heeft de FOD Sociale Zekerheid de reikwijdte van indicatoren uitgebreid 
naar nieuwe beleidsdomeinen zoals het minimuminkomen, het gebruik van admi-
nistratieve data voor het opvolgen van pensioenen, levenslang leren, gezondheids-
diensten, het huisvestingsbeleid, etc. Zo geeft het rapport ‘Indicatoren van Sociale 
Bescherming in België’ informatie over indicatoren van de drie actieve-inclusiepij-
lers. Desalniettemin worden alle indicatoren onafhankelijk van elkaar behandeld 
waardoor de gezamenlijke impact op de maatschappelijke en economische integratie 
van achtergestelde mensen minder goed tot uiting komt (DG Strategie en Onder-
zoek, 2009). Een andere uitdaging is om een manier te vinden om de bestaande 
opvolgingsinstrumenten (inclusief de interfederale armoedebarometer, de indicato-
renset van het NAP/Incl, de armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen 
2017, etc.) te stroomlijnen.

De bovenvermelde werkgroep ‘Acties’ van het Nationaal Actieplan voor Sociale 
Inclusie was het hoofdkanaal waarbij een variëteit aan stakeholders (zoals lokale 
besturen, sociale partners en NGO’s) betrokken waren. De groep vergaderde tien 
keer voor een thematische opvolging van de maatregelen die vermeld staan in het 
Actieplan sinds 2008. Daarenboven streeft de federale overheid om het pilootproject 
‘Ervaringsdeskundingen in Armoede en Sociale Uitsluiting’ te mainstreamen. De 
werkgroep ‘Acties’ werkte nauw samen met de werkgroep ‘Indicatoren’, die focust 
op de jaarlijkse actualisering, de interpretatie en de verdere ontwikkeling van de set 
indicatoren (Dienst Armoedebeleid, 2008).
 
Het NHP van 2012 geeft een evenwichtige behandeling weer van de EU2020-doel-
stellingen, met inbegrip van het objectief om het aantal personen dat een risico 
loopt op armoede of sociale uitsluiting, te verminderen met minstens 380.000 per-
sonen tegen 2020. Het geeft ook weer in welke mate het NHP van het voorgaande 
jaar geïmplementeerd is geweest. Toch ontbreekt een geïntegreerd overzicht van de 
drie actieve inclusiepijlers. Opnieuw werden de pijlers over de toegang tot adequate 
diensten en het minimuminkomen overschaduwd door de aandacht voor de active-
ring naar werk. In het NSR van 2012 is de evaluatie van de verschillende pijlers van 
actieve inclusie relatief beperkt, met uitzondering van een overzicht van relevante 
indicatoren van de actieve-inclusieaanpak in de technische bijlagen.

Behalve de federale beleidsdocumenten hebben de gefedereerde entiteiten ook in-
strumenten ter beschikking om de actieve inclusiemaatregelen op te volgen. Voor 
elke legislatuur ontwikkelt Vlaanderen het ‘Vlaams Armoedebestrijdingsplan’. Twee 
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jaar na de inwerkingtreding wordt het actieplan geëvalueerd en aangepast indien no-
dig. De Vlaamse administratie maakt daarenboven ook een jaarlijks vooruitgangs-
rapport, een analyse van de relevante sociale ontwikkelingen en een overzicht van 
nieuwe initiatieven binnen elk beleidsdomein (Vlaamse Overheid, 2010). In het 
‘Rapport Sociale Cohesie’ beschrijft het Waalse Gewest de vooruitgang die gemaakt 
werd in de effectieve toegang tot fundamentele rechten. Behalve een inventaris van 
de concrete maatregelen, bevat het document een statistisch gedeelte met de de-
finiëring van indicatoren betreffende de fundamentele rechten: het recht op een 
menswaardig leven, gezondheid, adequate huisvesting, arbeid en culturele en sociale 
ontwikkeling. Overzichtsfiches tonen in welke mate elk fundamenteel recht gereali-
seerd is geweest (Direction interdépartementale de la Cohésion sociale, 2007). Het 
jaarlijkse Armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat jaarlijks 
geactualiseerde indicatoren van de Welzijnsbarometer. Het rapport bevat basisgege-
vens over de sociaaleconomische situatie van de bevolking en armoede-indicatoren. 
De indicatoren in verschillende domeinen zoals inkomen, tewerkstelling en huisves-
ting geven een gedetailleerd overzicht van de evolutie van armoede. De observaties 
van de barometer werden gebruikt om de vele uitdagingen van armoedebestrijding 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belichten (Observatorium voor Gezond-
heid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2011).

5. AANBEVELINGEN

 § Prioritaire acties met betrekking tot een geïntegreerde actieve-inclusiestrategie:
 - integreer de ervaring en expertise van OCMW’s bij de ontwikkeling van een 

omvattende actieve-inclusiestrategie op nationaal niveau;
 - implementeer systematische ex-ante beoordelingen van de impact van her-

vormingen op armoede in het sociaal domein en het tewerkstellingsdomein.

 § Prioritaire acties met betrekking tot een adequate inkomenssteun (eerste pijler):
 - verhoog de minimumnorm voor sociale uitkeringen in de richting van het 

niveau van de Europese armoedegrens (in plaats van een verdere erosie);
 - verhoog de financiële tussenkomst van de federale regering in het leefloon om 

de verschillen in financiële draagkracht tussen de gemeenten te neutraliseren.

 § Prioritaire acties met betrekking tot de inclusieve-arbeidsmarkten (tweede pijler):
 - stimuleer de deelname van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

door sociale economie te ondersteunen als een toegangspoort tot sociale in-
clusie en integratie;

 - introduceer bijkomende maatregelen gericht op het bereiken van diegenen 
met de laagste inkomens eerder dan te focussen op kortetermijnresultaten.
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 § Prioritaire acties met betrekking tot de toegang tot kwaliteitsvolle diensten (derde pijler):
 - implementeer de automatische toekenning van rechten gebaseerd op het soci-

alezekerheidsstatuut van een persoon;
 - versterk het systeem van huurtoelagen om de uniformiteit van de door de 

OCMW’s aangeboden diensten te verhogen.

 § Acties op EU-niveau om de implementatie van de Aanbeveling kracht bij te zetten:
 - specificeer het werk dat gedaan moet worden in een gedetailleerd meerjaren-

programma of roadmap.
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EUROPEES DIGEST — 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN1

Terwijl er officieel nog steeds sprake is om een “sociale dimensie” toe te kennen aan 
de Economische en Monetaire Unie, proberen de Europese leiders aan te tonen 
dat de Europese Unie de jeugdwerkloosheid effectief kan aanpakken. Los van de 
retoriek over de “sociale investeringen” heeft de Europese Raad besloten zes miljard 
EUR te gebruiken, verspreid over twee jaar (en niet over de zeven jaar van het finan-
ciële kader), om te “strijden tegen de jeugdwerkloosheid”. De aanpak is gebaseerd 
op “concrete maatregelen” zoals de versnelling van het jongerenwerkgelegenheids- 
initiatief, de uitvoering van de jongerengarantie, de verbetering van de mobiliteit 
van jongeren en de participatie van de sociale partners. In het kader van het Euro-
pees semester behoort België tot de elf landen die onder toezicht staan in het kader 
van de nieuwe procedure voor macro-economische onevenwichtigheden en werd 
het land in gebreke gesteld om het buitensporige tekort te verminderen tegen eind 
2013. Op internationaal niveau komt de kritiek op de bezuinigingspolitiek ook van 
het Internationaal Monetair Fonds, terwijl de OESO de reflectie op de meting van 
de economische prestaties en de sociale vooruitgang nieuw leven inblaast.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT    

1.1. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR: GOEDKEURING DOOR DE EUROPESE COMMISSIE  
 VAN EEN SOCIAAL INVESTERINGSPAKKET

Op 20 februari 2013 heeft de Commissie “een sociaal investeringspakket” goedge-
keurd, namelijk een “pakket” bestaande uit een algemene mededeling, een aanbe-
veling over kinderarmoede en zeven werkdocumenten. Deze laatste documenten 
hebben respectievelijk betrekking op:
 § de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en de rol van het sociale 

beleid om de sociale, economische en macro-economische uitdagingen van de 
EU aan te pakken;

 § de opvolging van de aanbeveling van 2008 inzake de actieve insluiting van perso-
nen die zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt;

(1)  Hoofdonderzoeker: Cécile Barbier.
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 § het derde tweejaarlijkse verslag over de sociale diensten van algemeen belang, om 
de overheden en belanghebbenden de herziene regels van de EU over de sociale 
diensten te helpen begrijpen en toepassen;

 § langdurige zorgverlening;
 § dakloosheid en mogelijke strategieën op dit gebied;
 § investeringen op het gebied van gezondheid, inclusief strategieën ter verbetering 

van de doeltreffendheid en het rendement van gezondheidssystemen en met uit-
leg over hoe de gezondheid kan bijdragen tot de sociale integratie;

 § een document waarin wordt aangegeven hoe het Europees Sociaal Fonds een 
bijdrage kan leveren aan de implementatie van het sociale-investeringspakket.

Dit “pakket” is bedoeld om de systemen inzake sociale bescherming te moderni-
seren en om van sociale investering een prioriteit te maken. Het bevat een eerste 
aanzet over de manier waarop de van de Europese Unie, en meer bepaald van het 
Europees Sociaal Fonds, ontvangen financiële steun optimaal kan worden gebruikt 
om deze doelstellingen te bereiken. Dit “pakket” vormt in werkelijkheid een aanvul-
ling op recente initiatieven van de Commissie, zoals het witboek over pensioenen, 
het “werkgelegenheidspakket” en het “werkgelegenheidspakket voor jongeren”, res-
pectievelijk gepubliceerd in februari, april en december 2012. Het maatschappelijk 
middenveld heeft verschillend gereageerd op dit “pakket”. Het Eurochild-netwerk, 
actief in de verbetering van het welzijn van kinderen en jongeren, verheugde zich 
over de nieuwe aanbeveling maar roept tegelijk de lidstaten op om het concreet vorm 
te geven. Andere organisaties, zoals het European Anti-Poverty Network (EAPN) en 
Solidar, stonden eerder sceptisch tegenover dit initiatief: “EAPN is bezorgd dat de 
sociale investering van de Commissie voornamelijk is gericht op het stimuleren van 
mensen eerder dan op investeren in de burgers en hun recht op een waardig leven”, 
aldus Sergio Aires, voorzitter van EAPN, die met name betreurde dat er zo weinig 
aandacht werd besteed aan landen die financiële bijstand genieten. Het Europees 
Verbond van Vakverenigingen (EVV) betreurde dan weer de afwezigheid van een 
aanvullende en specifieke financiering.

Op 28 februari 2013 woonde de Raad van EPSCO “een presentatie van het werk-
programma van het Comité voor werkgelegenheid (Doc. 6129/1/13) en het Comité 
voor sociale bescherming” (Doc. 6109/13) bij. Volgens het werkprogramma zal het 
Comité voor sociale bescherming (SPC) werken aan de financiering van de sociale 
beschermingsstelsels en aan de doeltreffendheid en efficiëntie van de uitgaven voor 
sociale bescherming. In het kader van het Europees semester zal de samenwerking 
tussen het SPC en de andere Comités (EMCO, het Comité voor de werkgelegen-
heid, EPC, het Comité voor economische politiek en het EFC, Economisch en 
financieel comité) worden voortgezet op basis van de aanbevelingen van de Raad 
(algemene zaken van 2012, document 15674/12). In de context van het Europees 
semester zal de Commissie de resultaten die zijn behaald door de stelsels van sociale 
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bescherming van elke lidstaat, ook nauwlettend opvolgen. Indien nodig zullen per 
land specifieke aanbevelingen worden geformuleerd. De raad van EPSCO van 20 
juni 2013 heeft conclusies genomen over de sociale investeringen (enkel beschikbaar 
in het Engels) en heeft nogmaals bevestigd dat “De socialebeleidsinstrumenten moe-
ten worden aangepast aan de behoeften van de maatschappij en haar burgers, op een 
manier die toelaat om een antwoord te bieden op de crises, en aan te sporen tot ac-
tieve deelname aan de arbeidsmarkt en de maatschappij”. (“Social policy instruments 
should be responsive to the needs of society and its citizens, adequate to respond to crises, 
and incentivise active participation in the labour market and society”).

Referenties:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-125_nl.htm.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/137545.pdf.
Persbericht - 3226e zitting van de Raad - Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksge-
zondheid en Consumentenzaken - Brussel, 28 februari 2013 - Pers: 71 nr. 6794/13.
Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the 
Social Protection Committee (2012), 19 februari 2013: http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=9760&langId=en.

1.2. EUROPESE RAAD: BESLISSINGEN VAN DE RAAD BETREFFENDE HET ECONOMISCH 
 BELEID VAN DE EU EN AFSLUITING VAN HET EUROPEES SEMESTER

Op 14 en 15 maart 2013 debatteerde de Europese Raad over de economische en 
sociale toestand in Europa en werden de tendensen vastgelegd voor het economisch 
beleid van de EU en de lidstaten voor 2013. De nadruk moet worden gelegd op 
de tenuitvoerlegging van de beslissingen en de opname ervan in de nationale her-
vormingsprogramma’s (NHP) en de stabiliteits- en convergentieprogramma’s (SCP) 
van de lidstaten. Deze laatste programma’s moeten de maatregelen op korte ter-
mijn, die beantwoorden aan de behoeften aan productieve overheidsinvesteringen, 
stroomlijnen met de doelstellingen inzake begrotingsdiscipline.

Op EU-niveau raadt de Europese Raad de tenuitvoerlegging aan van de richtsnoe-
ren met betrekking tot het Pact voor groei en werkgelegenheid. De Europese Raad 
zal de geboekte vooruitgang op dit gebied in juni evalueren. Hierbij zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan snelwerkende maatregelen bedoeld om banen te creëren 
en de groei te stimuleren. Binnen dezelfde logica moet het kader voor een beter eco-
nomisch bestuur (Six Pack, Two pack en Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 
bestuur, VSCB) bij de start van de nationale begrotingscycli in 2013 daadwerkelijk 
worden toegepast. In deze context moet bovendien worden voortgewerkt aan de 
eengemaakte markt, met in het bijzonder de invoering van teksten zoals de diensten-
richtlijn of de voltooiing van werkzaamheden betreffende de openbare aanbestedin-
gen, de beroepskwalificaties en de detachering van werknemers. Tot slot moeten de 
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projecten betreffende de verbetering van de Europese regelgeving en de verminde-
ring van de administratieve lasten, met name voor kmo’s, worden voortgezet.

Voor de opening van de Top van staatshoofden en regeringsleiders op 27 en 28 juni 
zijn het Parlement, de Raad en de Commissie tot een akkoord gekomen over de “be-
groting” voor 2014-2020 voor een totaal van 960 miljard EUR, een bedrag onder de 
1.000 miljard EUR dat tussen december 2011 en eind februari 2012 door de ECB 
ter beschikking is gesteld van de banken. De Europese Raad van juni 2013 heeft de 
nadruk gelegd op jeugdwerkloosheid door het bedrag van de begrotingsenveloppe 
van 6 miljard EUR, toegespitst op de eerste twee jaren van het begrotingskader 
(2014-2015), te bevestigen. Dit is ten gunste van de jongeren in Europese regio’s 
waar de werkloosheid onder de 25 jaar meer dan 25% van de actieve beroepsbevol-
king treft.

 TENUITVOELEGGING VAN SIX PACK EN AFSLUITING VAN HET EUROPEES SEMESTER
Op 10 april 2013 had de Europese Commissie de resultaten van de diepgaande 
evaluatie gepubliceerd in het kader van het waarschuwingsmechanisme van de pro-
cedure voor macro-economische onevenwichtigheden. De Commissie was van me-
ning dat elf landen te maken hadden met niet-buitensporige onevenwichtigheden, 
namelijk België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Italië, Hongarije, Malta, Neder-
land, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze van oordeel was dat er 
buitensporige tekorten waren in Spanje en Slovenië. België presenteerde op 29 april 
2013 zijn nationaal hervormingsprogramma en zijn stabiliteitsprogramma voor de 
periode 2012-2016.

Op 29 mei 2013 publiceerde de Commissie haar aanbevelingen per land, alsook 
een aanbeveling voor de eurozone. In het kader van het stabiliteits- en groeipact 
werd al in 2009 tegen België een procedure voor buitensporige tekorten opgestart. 
Op 29 mei werd België in gebreke gesteld en werd van het land geëist om de situ-
atie in 2013 recht te zetten. De Europese Commissie herinnert eraan dat in het 
stabiliteitsprogramma van 2013, “(...) België zich heeft geëngageerd om tegen 2015 
te komen tot een structureel sluitende begroting. De doelstelling op middellange 
termijn is een structureel overschot van 0,75% van het bbp in 2016. Om in 2015 
tot een structureel sluitende begroting te komen, is volgens de berekeningen van de 
diensten van de Commissie in de periode 2013-2015 een structurele inspanning van 
gemiddeld 1% nodig”.

De Commissie heeft geen sancties voorgesteld, een wapen dat enkel moet worden 
gebruikt als laatste redmiddel, maar eist wel een strikt saneringsschema. In feite kon 
de procedure die tot de sancties geleid heeft, niet met terugwerkende kracht toege-
past worden in het kader van de procedure voor buitensporige tekorten die in 2009 
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opgestart werd. De Belgische Minister van  Financiën had het advies van een Ameri-
kaans advocatenkantoor gevraagd (La Libre, 27 mei 2013). Volgens de Commissaris 
belast met economische en monetaire zaken “zou het niet eerlijk en juridisch niet juist 
zijn geweest” België een boete te geven voor een nalatigheid die plaatsvond voor de 
inwerkingtreding van de in de Six Pack voorziene sancties (La Libre, 29 mei 2013).
De Ecofin-raad heeft op 21 juni 2013 de aanbevelingen voor de 23 lidstaten met 
betrekking tot de economische beleidsregels en het werkgelegenheidsbeleid die zijn 
voorzien in hun nationale hervormingsprogramma’s, goedgekeurd, alsook de opvat-
tingen over hun begrotingsbeleid, zoals voorgesteld in hun stabiliteits- of convergen-
tieprogramma’s. De Belgische regering wordt dringend verzocht om het nominale 
tekort in 2013 terug te brengen tot 2,7% van het bbp, met een structurele inspan-
ning van ongeveer 1% van het bbp. De regering zal ook onder strikt toezicht worden 
geplaatst: de Commissie verwacht voor 21 september 2013 een rapport waarin alle 
ondernomen acties zijn beschreven. Net als voor de landen die financiële steun ge-
nieten, moeten er kwartaalrapporten worden voorgelegd. Deze aanbeveling, die in 
het Publicatieblad van de Europese Unie werd gepubliceerd, is bindend voor België.

Op basis van de aanbevelingen van de Commissie, heeft de Ecofin-raad ook besloten 
om de procedures voor buitensporige tekorten die tegen Hongarije, Italië, Letland, 
Litouwen en Roemenië werden opgestart, te beëindigen. De termijn waarbinnen 
Spanje, Frankrijk, Nederland, Polen, Portugal en Slovenië hun tekorten moeten bij-
stellen, werd verlengd. Een procedure voor buitensporige tekorten werd heropend te-
gen Malta. Deze aanbevelingen werden in juni 2013 door de Europese Raad goedge-
keurd, alvorens ze op 9 juli 2013 formeel werden goedgekeurd door de Ecofin-raad.

Na de goedkeuring door de Europese Raad van juni 2013 van de aanbevelingen 
per land, voorgesteld door de Europese Commissie in het kader van het Europees 
semester, zijn dit de voornaamste aanbevelingen voor België:
 § voortzetten van de inspanningen op het gebied van groei, structurele hervor-

mingen en ten laatste in 2013 een einde maken aan het huidige buitensporige 
begrotingstekort;

 § voortzetten van de inspanningen op het gebied van het pensioenstelsel, versnellen 
van de goedkeuring van een besluit om de wettelijke pensioenleeftijd te koppelen 
aan de levensverwachting;

 § voortzetten van de inspanningen op het gebied van concurrentievermogen, met 
hierin maatregelen voor de hervorming van het loonvormingssysteem, inclusief 
de indexering;

 § bevorderen van de concurrentie in de dienstensector, door barrières in de sector 
van de detailhandel weg te nemen;

 § nemen van maatregelen om de belastingdruk op arbeid te verschuiven naar de 
belastinggrondslagen die een minder groot ontwrichtend effect hebben op de 
groei;
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 § verzekeren van de mobiliteit van Belgische werknemers tussen de gewesten, ver-
sterken van de maatregelen op het gebied van ondersteuning bij het zoeken naar 
werk en de bijstand voor langdurig werklozen;

 § voortzetten van de inspanningen om de doelstellingen voor minder uitstoot van 
broeikasgassen te behalen.

In het kader van het wetgevingspakket inzake het budgettaire toezicht (“Two Pack”, 
Verordeningen (EU) nr. 472/2013 en nr. 473/2013), op 13 mei 2013 unaniem aan-
genomen door de leden van de Ecofin-raad en in werking getreden op 30 mei, moe-
ten de lidstaten van de eurozone elk jaar, vóór 15 oktober, hun ontwerpbegroting 
voor het volgende boekjaar voorleggen. Indien uit het onderzoek van de ontwerp-
begroting blijkt dat er ernstige schendingen van de budgettaire verplichtingen zijn, 
voorzien in het stabiliteits- en groeipact van de EU, vraagt de Commissie aan de 
lidstaat om zijn ontwerpbegroting te herzien. Artikel 6, lid 5, van Verordening (EU) 
nr. 473/2013 bepaalt dat de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, een 
geharmoniseerd kader moet opstellen waarin de elementen die moeten voorkomen, 
in het ontwerpbegrotingsplan van de lidstaten worden gepreciseerd. De gedragscode 
is opgesteld in overeenstemming met deze vereiste.

Enkele dagen na de goedkeuring van het “Two Pack” haalde de ondervoorzitter van 
de Europese Centrale Bank, Vítor Constâncio, het verhaal onderuit dat de begro-
tingsdiscipline moet worden versterkt. De ondervoorzitter van de ECB zei immers 
het volgende: “[H]et eerste verhaal dat tijdens de crisis opdook, dat geleidelijk aan 
werd bijgesteld door academici maar nog steeds bijval vindt in bepaalde segmenten 
van de publieke opinie, kan worden samengevat als volgt: er was in essentie niets mis 
met het oorspronkelijke concept van de [Europese Monetaire Unie], en de crisis was 
hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat verschillende perifere landen dat concept niet 
respecteerden – in het bijzonder de begrotingsregels van het Stabiliteits- en groeipact 
– wat geleid heeft tot de soevereine schuldencrisis. Het verhaal “dat het vooral begro-
tingsgebonden is”, kan gemakkelijk aan twee andere verhalen worden gekoppeld: het 
gebrek aan begrotingsdiscipline heeft geleid tot economische oververhitting en stijgende 
lonen en prijzen, waardoor de concurrentiekracht is gedaald, wat vervolgens heeft ge-
leid tot een crisis in de betalingsbalansen.” Volgens de ondervoorzitter van de ECB 
“(…) is het verhaal coherent, maar klopt het niet”. De kritiek, die als voorbeeld dient, 
stopt daar, maar het is de eerste kritiek die wordt geuit door een van de belangrijke 
directieleden van de ECB.

Na de inwerkingtreding van Two Pack heeft de Ecofin-raad van 9 juli 2013 boven-
dien zonder discussie twee documenten goedgekeurd met betrekking tot de tenuit-
voerlegging van het wetgevingspakket inzake het begrotingstoezicht in het kader van 
de reglementering van het economisch bestuur:
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 § een gedragscode voor een striktere opvolging en evaluatie van de ontwerpbegro-
tingsplannen van de lidstaten van de eurozone en; 

 § een mededeling van de Commissie, getiteld “geharmoniseerd kader voor ont-
werpbegrotingsplannen en de rapporten van de schuldemissies in de eurozone”.

De Raad heeft ook besloten om geen bezwaar in te dienen tegen een gedelegeerd 
ontwerpbesluit van de Commissie betreffende de inhoud en de reikwijdte van de 
verplichting om een rapport in te dienen voor de lidstaten die het voorwerp uitma-
ken van een procedure betreffende buitensporige tekorten.

Aangaande de sociale dimensie van de EMU bepalen de conclusies van de Europese 
Raad van juni 2013 het volgende: “In eerste instantie is het belangrijk om te zorgen 
voor een betere opvolging en om beter rekening te houden met de bestaande situatie 
binnen de EMU, zowel op sociaal vlak als wat betreft de arbeidsmarkt, onder meer 
door geschikte indicatoren te gebruiken op sociaal vlak en voor de werkgelegenheid in 
het kader van het Europees semester”. In het kader van de naleving van het subsidiari-
teitsbeginsel, wordt een “betere coördinatie van het sociale beleid en de werkgelegen-
heid, met naleving van de nationale bevoegdheden” belangrijk geacht. De conclusies 
van de Europese Raad, die een toekomstige presentatie door de Commissie over de 
mededeling inzake de sociale dimensie van de EMU aankondigt, bepalen dat “de 
sociale partners en de sociale dialoog, ook op nationaal niveau, een essentiële rol spelen”.

Referenties:
Conclusies. Europese Raad, 14 en 15 maart 2013:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/136170.pdf.
Besluit 2013/369/EU van de Raad van 21 juni 2013 waarbij wordt vastgesteld dat 
België geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van 2 december 2009:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x Ur i S e r v / L e x Ur i S e r v. d o ? u r i = O -
J:L:2013:190:0084:0086:NL:PDF.
Besluit 2013/370/EU van de Raad van 21 juni 2013 tot aanmaning van België om 
maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt 
geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen, PB nr. L 190, 11 juli 2013:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x Ur i S e r v / L e x Ur i S e r v. d o ? u r i = O -
J:L:2013:190:0087:0089:NL:PDF.
Conclusies. Europese Raad, 27-28 juni 2013, EUCO 104/2/13 REV 2:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st00/st00104-re02.nl13.pdf.
Raad Economische en Financiële Zaken, 9 juni 2013: http://register.consilium.eu-
ropa.en/pdf/nl/13/st11/st11849.nl13.pdf.
Aanbeveling van de Raad van 9 juli 2013 over het nationale hervormingsprogram-
ma 2013 van België en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 
van België voor de periode 2012-2016, PB nr. C 217, 30 juli 2013: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0005:0009:NL:PDF.
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Alle aanbevelingen per land alsook de aanbeveling voor landen van de eurozone en 
de verklarende nota die het begeleidende document van de aanbevelingen van de 
Raad bevat, geadresseerd aan de lidstaten in het kader van het Europees semester 
2013, zijn beschikbaar in deze publicatie: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?u-
ri=OJ%3AC%3A2013%3A217%3ASOM%3ANL%3AHTML.
Speech van Vítor Constâncio, ondervoorzitter van de ECB, tijdens de conferentie 
van de Griekse centrale bank over “De crisis in de eurozone”, Athene, 23 mei 2013:
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html.

1.3. MOEILIJKE EVALUATIE VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE UITGAVEN VAN HET 
 EUROPEES SOCIAAL FONDS

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer, gepubliceerd in maart 2013, blijkt 
dat noch de lidstaten, noch de Commissie in staat zijn om de doeltreffendheid van 
de uitgaven van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten gunste van de oudere werkne-
mers te evalueren, en dit door het ontbreken van de nodige hulpmiddelen binnen de 
lidstaten om op dit gebied betrouwbare en relevante informatie te leveren. Op basis 
van 6 van de 117 operationele programma’s van het ESF, die 222 miljoen EUR ver-
tegenwoordigen en betrekking hebben op 4 lidstaten (Duitsland, Italië, Polen en het 
Verenigd Koninkrijk), stellen de externe auditors van de Rekenkamer vast dat noch 
de lidstaten, noch de Commissie in staat zijn om de exacte bedragen te bepalen die 
zijn toegekend aan oudere werknemers, noch het aantal oudere werknemers dat een 
baan heeft gevonden na een actie gefinancierd door het ESF. Ze raden aan om in die 
zin het ontwerp van de operationele programma’s en hun opvolging te verbeteren 
door vanaf hun ontwerp gekwantificeerde doelstellingen en relevante indicatoren te 
introduceren. Ten slotte vragen de externe auditors aan de Commissie om coherente 
en betrouwbare gegevens van de lidstaten te verzamelen en om over te gaan tot een 
grondige analyse van de kwesties inzake doeltreffendheid van de programma’s.

Referentie:
ECA/13/7, 5 maart 2013:
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-7_nl.htm.

1.4 EUROPEAN JOBS MONITOR 2013
Een rapport van de Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandighe-
den (Eurofound) analyseert de structurele veranderingen in de werkgelegenheid op 
de Europese arbeidsmarkten vóór, tijdens en na de crisis van 2008-2009. Volgens de 
beschikbare gegevens in deze periode, resulteerde de schrapping van banen tijdens 
de recessie van 2008 tot 2010 voor een aanzienlijke polarisatie van de loonstruc-
tuur die afzwakte in 2010-2012. Dit proces van polarisatie van de werkgelegenheid 
was in wezen beperkt tot de loonstructuur, terwijl vanuit het gezichtspunt van het 
bereikte gemiddelde onderwijsniveau of de kwaliteit van de werkgelegenheid (niet 
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monetair) sinds 1995 een verbetering wordt vastgesteld, met een betere weerstand 
van de hogere lonen.

Referentie:
John Hurley, Enrique Fernández-Macías, Donald Storrie, Employment polarisation 
and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013, Eurofound, 14 maart 2013, 
81 blz.:
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1304.htm?utm_
source=email_eurofoundnews&utm_medium=email&utm_campaign=eurofound-
news20130314.

2. HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

2.1. HERZIENING VAN DE VERDRAGEN VOOR DE BANKENUNIE EN MEER?
In juni 2012 ging de Europese Raad van start met de oprichting van de Bankenunie 
op basis van verdragen, een werk dat nog niet voltooid is. Het perspectief van de 
uitvoering ervan werd in vraag gesteld naar aanleiding van een interventie van de 
Duitse minister van Financiën op grond waarvan de Bankenunie minstens een her-
ziening van de verdragen vereist voor de oprichting van een fonds voor  een gemeen-
schappelijk afwikkelingsmechanisme vertrekkende van het ESM (Europees Stabili-
teitsmechanisme). Uit de Frans-Duitse bijdrage van 31 mei 2013 blijkt hetzelfde: 
“voor de toekomst zouden we de mogelijkheid kunnen onderzoeken om het gemeenschap-
pelijke afwikkelingsmechanisme in overeenstemming te brengen met het ESM”.

Frankrijk en Duitsland stellen voor om het bestuur van de eurozone te versterken 
na afloop van de volgende Europese verkiezingen en aan het begin van de volgende 
mandaten van de voorzitters van de Europese instellingen. 

Dit kan het volgende omvatten:
 § meer topconferenties in de eurozone; een voltijds voorzitter van de Eurogroep 

van de ministers van Financiën, die beschikt over versterkte middelen en over de 
mogelijkheid van de top van de eurozone om andere ministers uit de eurozone 
van een mandaat te voorzien, bijvoorbeeld de ministers van Werkgelegenheid en 
Sociale Zaken, Onderzoek of Industrie, om vooruitgang te boeken in specifieke 
kwesties in de eurozone;

 § speciale structuren die specifiek zijn voor de eurozone en na de volgende Eu-
ropese verkiezingen moeten worden ingevoerd binnen het Europees Parlement, 
om democratische controle en legitimiteit die geschikt zijn voor het Europese 
besluitvormingsproces te waarborgen, door de beslissingen over de middelen 
om dit doel te bereiken over te laten aan het Parlement. Tegelijkertijd moeten 
de democratische controle, legitimiteit en toepasselijkheid op nationaal niveau 
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worden gegarandeerd voor beslissingen onder nationale bevoegdheid. Er moeten 
adequate procedures worden ontwikkeld om dit te garanderen.

Referentie:
Frankrijk en Duitsland samen om de Europese stabiliteit en groei te versterken, 
Frans-Duitse bijdrage, 30 mei 2013.
http://www.ambafrance-pt.org/IMG/pdf/Ensemble_pour_renforcer_l_Europe_
de_la_stabilite_et_de_la_croissance.pdf.

2.2. RATIFICATIE VAN HET BEGROTINGSVERDRAG IN BELGIE
In een federale staat zoals België is de ratificatie van het begrotingsverdrag een 
beknopte samenvatting van het moeilijke ratificatieparcours van een verdrag op 
EU-niveau. De Belgische Europarlementsleden gingen prat op de goedkeuring of 
de verwerping van deze tekst op Europees niveau terwijl ze het tegenovergestelde 
aanbevolen op Belgisch niveau. De Belgische socialistische afgevaardigden (PS en 
sp.a) stemden tegen de Europese regels van Two Pack maar bevestigen dat er geen 
alternatief is voor het begrotingsverdrag waarvoor ze zullen stemmen in de zeven 
verschillende Belgische parlementaire vergaderingen. Aan CD&V-zijde heeft een lid 
van het Europees Parlement zich uiterst negatief uitgelaten over het begrotingsver-
drag vanwege het “intergouvernementele” karakter. Zij pleitte dus voor de “integra-
tie in de Europese secundaire wetgeving, om te voldoen aan de communautaire methode” 
(La Libre, 2012). In het besluit van het Europees Parlement van 20 november 2012 
werd de communautarisering van het begrotingsverdrag ook aanbevolen: “In het 
licht van een evaluatie van de ervaring die is opgedaan bij de tenuitvoerlegging, en 
conform de verdragen inzake de Europese Unie en inzake de werking van de Europese 
Unie, moet het begrotingspact zo snel mogelijk worden omgezet in het afgeleide recht 
van de Unie”. Concreet betekende Two Pack na de goedkeuring van Six Pack een 
nieuwe communautarisering van verschillende punten van het begrotingsverdrag.

Voor de Ecolo-partij is de situatie het meest complex. Op federaal niveau zetelt 
de Ecolo-partij in de oppositie. Op het moment van de invoering van Two Pack 
(november 2011), heeft de partij het voorzitterschap van de Commissie voor finan-
ciën en begroting van de Kamer. Van daaruit werd de poging ondernomen om het 
mechanisme voor de parlementaire controle van de Europese wetgeving in werking 
te stellen en om een waarschuwing te publiceren over de conformiteit van Two Pack 
op het gebied van subsidiariteit en evenredigheid (gele kaart). Volgens de ontwerp-
teksten opgesteld door de voorzitter van de parlementaire commissie, zijn de twee 
voorstellen voor verordeningen in strijd met deze principes. Deze voorstellen kregen 
geen goedkeuring van de parlementaire commissie vanwege de oppositie van de 
afgevaardigden van de regeringsmeerderheid.
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In antwoord op het advies van ondersteuning dat uiteindelijk werd overgemaakt 
door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de Europese Commissie, 
heeft zijn vicevoorzitter, Maros Sefconic, de reikwijdte van de economische aanpas-
singsprogramma’s verbloemd. Deze programma’s worden voorzien door het regle-
ment van Two Pack en steunen op de versterking van het economische en budgettaire 
toezicht op lidstaten die in moeilijkheden verkeren of in de problemen dreigen te 
komen, en zijn het antwoord op het “memorandum of understanding”, voorzien in 
de plannen voor financiële bijstand. De vicevoorzitter van de Commissie is van me-
ning dat het enkel gaat om “een codificatie van de huidige praktijk inzake de voorbe-
reiding en de opvolging van die programma’s, rekening houdend met de verworven 
ervaring” sinds hun toepassing in 2008 in de landen buiten de eurozone (Hongarije, 
Letland en Roemenië) en in de drie landen uit de eurozone die financiële steun 
genieten (Griekenland, Ierland en Portugal), die trouwens zijn onderworpen aan 
de controle van  de Trojka (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank 
(ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)). Deze programma’s, zo luidt 
het, worden niet “(…) door de Europese Unie opgelegd maar worden voorbereid 
door de Staat zelf, in overeenstemming met de Commissie (die handelt in overleg 
met de ECB), nadat dat land een verzoek om financiële steun heeft ingediend bij 
het EFSF, het ESM of het IMF”. Om het argument over de democratische legiti-
miteit van de verwerping van deze maatregelen door een nationaal parlement af te 
wenden, benadrukt de Commissie dat de rol van het Parlement van de betreffende 
staat afhankelijk is van “(…) de nationale grondwettelijke orde en geenszins onder 
het recht van de Europese Unie ressorteert”.

In afwezigheid van een officieel standpunt van de Ecolo-partij - en afhankelijk of ze 
al dan niet bij de parlementaire meerderheid van het betrokken parlement behoren - 
zullen de Ecolo-afgevaardigden hun stem over het begrotingsverdrag aanpassen met 
alle mogelijke moeilijkheden vandien op enkele maanden voor de samenstelling van 
de verkiezingslijsten voor de Europese, parlements- en lokale verkiezingen in 20142. 
Maar het is in de Senaat dat de weerstand tegen het begrotingsverdrag het krach-
tigste was bij monde van een bekend Belgisch constitutionalist, Francis Delpérée, 
lid van een partij in de regeringsmeerderheid (cdH). Voor de stemming presenteer-
de Francis Delpérée een overzicht van de meest kritische Europese constitutionele 
doctrine ten opzichte van het begrotingsverdrag. Hij wees er ook op dat “(…) elke 
federalistische constructie op één zo duidelijk mogelijke regel is gebaseerd: die van 
de verdeling van bevoegdheden en middelen. Niet die van de rechtstreekse of on-
rechtstreekse interventie van een van de partners in het geheel van prerogatieven”.

(2) In elk van de federale kamers (Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers) en in de 5 regionale en com-
munautaire parlementen is er een gewone meerderheid vereist. Door hun fusie beschikken de Vlaamse Gemeen-
schap en het Vlaams Gewest over een gemeenschappelijk parlement (het Vlaams Parlement). De vier andere 
parlementen zijn: het Brussels Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de federatie Wallonië-Brussel 
(de vroegere Franse Gemeenschap) en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

EUROPEES DIGEST – INTERNATIONAAL DIGEST
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Referenties:
«Austérité, emploi, croissance, innovation… L’Europe fait-elle fausse route?» La Libre, 
maandelijkse uitgave, februari 2012, blz. 16.
Resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2012 met aanbevelingen 
aan de Commissie over het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de 
Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep “Naar een echte 
Economische en Monetaire Unie”:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT 
+TA+P7-TA-2012-0430+0+DOC+XML+V0//NL.
Kamer van volksvertegenwoordigers van België, DOC 53 2048/001, 8 februari 
2012 en DOC 53 2062/001, 14 februari 2012.
Kamer van volksvertegenwoordigers, Brief van de vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, Maros Sefcovic, 5 november 2012. DOC 53 2062/002.
Belgische Senaat, gewone zitting 2012-2013, Plenaire vergadering, 23 mei 2013, 
Handelingen 5-103.

3. SOCIALE WETGEVING EU

3.1. RICHTLIJN BETREFFENDE DE MINIMUMVOORSCHRIFTEN INZAKE GEZONDHEID EN 
 VEILIGHEID MET BETREKKING TOT DE BLOOTSTELLING VAN WERKNEMERS AAN DE 
 RISICO’S VAN FYSISCHE AGENTIA (ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN)

Op 29 juni 2013 werd de invoering van Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inza-
ke gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan 
de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (20e bijzondere Richt-
lijn in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en de intrekking van Richtlijn 
2004/40/EG, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Referentie:
PB nr. L 179 van 29 juni 2013.

4. DE STEM VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES

4.1. VERSLAG 2013 OVER WERKGELEGENHEID WERELDWIJD
Een verslag gepubliceerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) analyseert 
de wereldwijde werkgelegenheidssituatie in het kader van de financiële crisis die 
begon in 2008, evenals de prestaties van de arbeidsmarkt en de vooruitzichten op 
regionale en wereldschaal. Er worden ongelijkheden vastgesteld met betrekking tot 
de toestand van de arbeidsmarkt en de inkomens in het ene land ten opzichte van 
een ander land en binnen eenzelfde land. Vooral de hoge mate van informaliteit 
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op de arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden en de langdurige werkloosheid in de 
ontwikkelde economieën, blijven erg uitgesproken. In 2015 zal het aantal werklozen 
wereldwijd 208 miljoen bedragen (tegenover 200 miljoen vandaag). Om deze situ-
atie tegen te gaan, moet goed worden nagedacht over het werkgelegenheidsbeleid in 
de opkomende landen of in de ontwikkelingslanden. Deze moet met name worden 
ondersteund door krachtige stelsels voor sociale bescherming (met inbegrip van de 
rol van het minimumloon). De ontwikkelde landen moeten op hun beurt proberen 
om de werkgelegenheid te stimuleren en ondertussen de macro-economische on-
evenwichtigheden aanpakken. Over het algemeen treffen de onevenwichtigheden in 
eenzelfde land de kleine bedrijven in vergelijking met de grote bedrijven, de vrou-
wen en de jongeren. Het komt erop aan om tot een hersteld evenwicht te komen 
door obstakels te overwinnen zoals “kwesties inzake inkomstenverdeling, de sterk 
verankerde overtuiging dat overheidsingrijpen een negatief effect zal hebben op het 
concurrentievermogen en de economische groei, het gebrek aan politieke coördina-
tie dat vooral belangrijk is op belastinggebied en in tijden van een lage totale vraag 
op wereldniveau.”

Referentie:
World of Work Report 2013, Repairing the economic and social fabric, 3 juni 2013:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/publi-
cation/wcms_214476.pdf.
Verslag 2013 over werkgelegenheid over de hele wereld, het herstellen van de eco-
nomische en sociale structuur, Internationale Arbeidsorganisatie, 3 juni 2013.  
Samenvatting in het Engels: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgre-
ports/-dcomm/documents/publication/wcms_214673.pdf.

4.2. HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS ERKENT EEN FOUT IN DE GROEIVERWACH- 
 TINGEN

Een document geschreven door Olivier Blanchard, hoofdeconoom van het IMF, en 
Daniel Leigh, ook econoom van het IMF, en voorgesteld tijdens de jaarlijkse bij-
eenkomst van de American Economic Association in januari 2013, onderzoekt het 
verband tussen fouten in de groeiverwachtingen en de begrotingssanering tijdens 
de crisis. Volgens de economen van IMF “hebben de voorspellers de stijging van de 
werkloosheid en de daling van de binnenlandse vraag in verband met de begrotingsconso-
lidatie aanzienlijk onderschat”. Dit onderzoek maakt deel uit van een oppuntstelling 
door Olli Rehn die de voortzetting van het bezuinigingsbeleid rechtvaardigt door 
te schrijven dat op grote schaal wordt erkend dat “(…) op basis van een ernstig aca-
demisch onderzoek, wanneer de overheidsschuld boven 90% stijgt, deze een negatieve 
invloed dreigt te hebben op de economische dynamiek, wat resulteert in een lage groei 
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gedurende vele jaren” (3). De commissaris rechtvaardigt de noodzaak van de voortzet-
ting van de “budgettaire consolidatie” en stelt dat het hier gaat om de reden waarom 
het schuldcriterium (dat eigenlijk nooit de 60% zou mogen overschrijden en in 
meerdere landen hoger is dan 90%) werd opgenomen in het Six Pack.

De rechtvaardiging van beleidsmaatregelen om overheidsuitgaven te verminderen, 
is in werkelijkheid gebaseerd op de economische expertise van twee economen van 
Harvard. Het gaat in dit geval om een artikel dat is gepubliceerd door Carmen 
Reinhart en Kenneth Rogoff, Growth in a Time of Debt. Volgens dit onderzoek zal 
een land dat de drempel heeft overschreden of waar de schuld 90% van het bbp be-
draagt, richting depressie gaan. Vandaar de eis om te besparen op de uitgaven. Een 
onderzoek dat is gepubliceerd door andere economen, namelijk, Thomas Herndon, 
Michael Ash en Robert Pollin, komt terug op de vondst van de economen van Har-
vard, die is gebaseerd op een registratiefout in een Excel-tabel. Gezien het feit dat 
dit onderzoek verantwoordelijk is voor het gelijke karakter van het beleid dat sinds 
2008 in de Verenigde Staten en in de Europese Unie werd gevoerd, praat men al 
over Excelgate.

Referenties:
Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, O. Blanchard en D. Leigh, 3 januari 
2013: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf.
Reinhart, Carmen M. en Rogoff, Kenneth, S., 2010, Growth in a Time of Debt, 
American Economic Review Papers and Proceedings, 100(2), blz. 573-578:
http://www.nber.org/papers/w15639.pdf?new_window=1.
Herndon, Thomas, Ash, Michael en Pollin, Robert, Does High Public Debt Consis-
tently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, Political Economy 
Research Institute, 15 april 2013:
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_pa-
pers_301-350/WP322.pdf.

4.3. ONDERSTEUNING VAN DE IAO INZAKE GARANTIE VOOR JONGEREN
Op 4 april verklaarde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zich bereid om de 
Europese Commissie te steunen in haar inspanningen om de lidstaten te helpen bij 
het invoeren van garantiemechanismen voor jongeren. De IAO beschouwt dit me-
chanisme als een middel om de jeugdwerkloosheid te verminderen en wijst daarbij 
op de onzekerheden over de doeltreffendheid van dit mechanisme in de context van 

(3) “And it is widely acknowledged, based on serious academic research, that when public debt levels rise above 
90 percent they tend to have a negative impact on economic dynamism, which translates into low growth 
for many years”, brief Ollie Rhen, 13 februari 2013: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/docu-
ments/cab20130213_en.pdf.
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de recessie en de budgettaire beperkingen, terwijl de kostprijs per land zou moeten 
stijgen van 0,5 naar 1,5% van het bbp. Ook moet er aandacht worden besteed aan 
de heterogeniteit van de mechanismen (in termen van voorziening, duur van de 
garantie of de begunstigden) die al zijn ingevoerd in de lidstaten. De Scandinavische 
landen (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden) waren in de jaren 1980 
en 1990 de eerste die garanties voor jongeren invoerden. Duitsland, Oostenrijk, 
Nederland en Polen gingen ondertussen met gelijkaardige programma’s van start. 
De IAO en de Europese Commissie zullen zich inspannen om samenwerkingsme-
thodes te zoeken om deze garantiemechanismen voor jongeren, alsook alle andere 
maatregelen om de werkgelegenheid van jongeren te bevorderen, te onderzoeken. 
De lessen die uit deze oefening worden getrokken, zullen op grote schaal worden 
verspreid en zullen een nieuwe stap vormen in de opvolging van het beroep dat 
wordt gedaan op de IAO om op te treden ten gunste van de werkgelegenheid voor 
jongeren, gelanceerd in juni 2012.

Referentie:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_209283/lang-
en/index.htm.

4.4. DE OESO BRENGT OPNIEUW DE REFLECTIE UIT DIE IN 2009 WERD GELANCEERD DOOR 
 DE COMMISSIE STIGLITZ-SEN-FITOUSSI OVER DE MAATREGEL INZAKE ECONOMISCHE 
 PRESTATIES EN SOCIALE VOORUITGANG

De komende drie jaar zal een Groep, die onder het bestuur van de OESO zal wor-
den gebracht, de internationale projecten betreffende het meten van welzijn onder-
zoeken, de indicatoren van de economische theorie vergelijken, opdracht geven tot 
het uitvoeren van analyses over specifieke onderwerpen zoals de ongelijkheid en de 
duurzaamheid, de resultaten ervan beoordelen en een lijst opstellen van de tekorten. 
Volgens de mededeling bestaat de Groep uit een reeks internationaal erkende speci-
alisten, die veel ervaring hebben inzake het meten van het welzijn en de vooruitgang: 
Joseph E. Stiglitz, Nobelprijswinnaar economie en professor aan de Universiteit van 
Columbia; Jean-Paul Fitoussi, emeritus professor aan de Sciences-Po te Parijs; Angus 
S. Deaton, professor aan de Universiteit van Princeton; Martine Durand, Chef Sta-
tisticus bij de OESO; Jil Matheson, National Statistician (directrice van het Office 
for National Statistics van het Verenigd Koninkrijk); Thomas Piketty, professor aan 
de School voor Economie te Parijs; Walter Radermacher, Algemeen Directeur van 
Eurostat en Arthur A. Stone, directeur van het Applied Behavioral Medicine Research 
Institute aan de Universiteit Stony Brook.

(Vertaling)
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