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Abstract 

Het TAKE-project heeft tot doel de omvang en determinanten van non-take up in België beter in kaart 
te brengen. Deze policy brief kadert binnen het TAKE-project en presenteert de resultaten van een 
rondvraag van de FOD Sociale Zekerheid naar het gevoerde beleid rond non-take up bij een aantal 
instellingen voor Sociale Zekerheid in België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het eerste deel van 
dit beleidsoverzicht bevat een korte stand van zaken van federale maatregelen die de opname van het 
leefloon, de IGO, de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de daaraan gelieerde 
sociale rechten beogen te verhogen. In een tweede deel worden deze maatregelen vergeleken met de 
aanpak van non-take up in het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In deel drie wordt de bekomen 
inventaris van maatregelen tegen het licht gehouden van de wetenschappelijke literatuur over non-
take up en hoe deze te verminderen. Het laatste deel, tenslotte, staat opnieuw stil bij het Belgische 
beleid en tracht lessen te trekken uit deel 3 en 4.  
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1 Inleiding 

Het belang van een verbeterde opname van sociale rechten in de strijd tegen armoede kan moeilijk 
overschat worden. In een studie over het leefloon wordt de groep van gerechtigden die geen 
aanspraak maken op deze uitkering geschat op maar liefst 65% van de totale groep potentieel 
gerechtigden (Bouckaert en Schokkaert, 2011). Ook een analyse van ouderen met een inkomen 
beneden het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), komt tot de conclusie dat non-take 
up bij 65-plussers wellicht een belangrijk fenomeen is (Van den Bosch en De Vil, 2013). Het effectief 
bereiken van de doelgroep van sociale maatregelen – om zo de impact van het beleid te verhogen - 
figureert dan ook prominent in zowel federale als regionale beleidsverklaringen (Buysse et al. 2017). 
Ook het Netwerk van Federale Armoedeambtenaren lanceerde voorstellen om de automatische 
toekenning van sociale rechten te optimaliseren.  

Het TAKE-project heeft tot doel de omvang en determinanten van non-take up in België beter in kaart 
te brengen.1 Onderstaande beleidsanalyse kadert binnen het TAKE-project en presenteert de 
resultaten van een rondvraag van de FOD Sociale Zekerheid naar het gevoerde beleid rond non-take 
up bij een aantal instellingen voor Sociale Zekerheid in België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het 
eerste deel van dit beleidsoverzicht bevat een korte stand van zaken van federale maatregelen die de 
opname van het leefloon, de IGO, de tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de 
daaraan gelieerde sociale rechten beogen te verhogen. In een tweede deel worden deze maatregelen 
vergeleken met de aanpak van non-take up in het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In deel drie wordt 
de bekomen inventaris van maatregelen tegen het licht gehouden van de wetenschappelijke literatuur 
over non-take up en hoe deze te verminderen. Het laatste deel, tenslotte, staat opnieuw stil bij het 
Belgische beleid en tracht lessen te trekken uit deel 3 en 4.  

2 België 

Over het algemeen kan men stellen dat in de strijd tegen non-take up in België de afgelopen jaren 
vooral het spoor van de ‘slimme’ inzet van administratieve data is bewandeld. Het is dankzij een 
innovatief gebruik en koppeling van datastromen dat afgeleide sociale rechten zoals het sociaal tarief 
voor gas en elektriciteit (en in Vlaanderen ook voor water) tegenwoordig quasi automatisch kunnen 
worden toegekend. In deze toekenning van afgeleide rechten speelt de zgn. bufferdatabank een 
centrale rol (Buysse et al., 2017). De bufferdatabank – beheerd door de Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid – slaat tijdelijk een aantal kerngegevens op van al wie recht heeft op het leefloon, de IGO, 
een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorgen, een tegemoetkoming voor 
personen met een handicap of hulp aan bejaarden. Op basis van deze koppeling kan de FOD Economie 
de leveranciers van gas en elektriciteit elke drie maanden een lijst met de klantnummers van 
rechthebbenden op het sociaal tarief bezorgen. Deze praktijk moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
rechthebbenden op het sociaal tarief er ook effectief van kunnen genieten. Sinds april 2017 kunnen 
steden en gemeenten eveneens toegang krijgen tot de bufferdatabank, met het doel om ook de 
toekenning van lokaal vastgelegde sociale voordelen te automatiseren (denk bijvoorbeeld aan 
verminderingen op de belasting voor afvalverwerking). 

Ook de toekenning van de IGO werd reeds ten dele geautomatiseerd door het intensiever benutten 
van administratieve data. Een belangrijk deel van de potentieel rechthebbenden worden actief 
opgespoord. Wanneer een 65-jarige of 65-plusser zijn of haar pensioen aanvraagt of wanneer een 
bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, doet de Federale Pensioendienst 

                                                           
1 Het TAKE-project wordt gefinancierd door Belspo in het kader van het BRAIN-be programma en uitgevoerd 
door een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen, de Université de Liège, het Federaal 
Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid (voor meer detail, zie: p12). 
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automatisch een beperkt middelenonderzoek. Personen wiens uitbetaalde pensioenen lager liggen of 
schommelen rond het basisbedrag of verhoogd basisbedrag van de IGO, worden per brief uitgenodigd 
om een uitgebreider middelenonderzoek aan te vragen. Momenteel wordt onderzocht of de 
automatische identificatie van IGO-gerechtigden verbeterd kan worden door het opzetten van een 
datastroom die de Federale Pensioendienst signaleert welke leefloongerechtigden de leeftijd van 65 
jaar naderen.  

In het geval van de IGO werd met de hervorming van 2014 bovendien een belangrijke stap in de richting 
van een diepgaande vereenvoudiging van de regelgeving gezet. Zo worden sindsdien enkel nog de 
bestaansmiddelen van echtgenoten en wettelijk samenwonenden onderzocht. Door de 
bestaansmiddelen van andere personen waarmee de aanvrager samenwoont buiten beschouwing te 
laten loopt het middelenonderzoek nu veel vlotter. Vroeger geraakten IGO-aanvragen vaak 
geblokkeerd omdat personen die met de aanvrager de hoofdverblijfplaats deelden maar niet 
gehuwd/wettelijk samenwonend waren met de aanvrager (broer, zus, etc.) weigerden mee te werken 
aan het middelenonderzoek.  
 
Ook door de OCMW’s wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van administratieve data om alle 
nuttige raadgevingen en inlichtingen te verstrekken zodat iedere persoon die met het OCMW in 
contact komt, alle rechten en voordelen verkrijgt waarop hij/zij aanspraak kan maken. Zo moeten  
maatschappelijk werkers de veelheid aan elektronische data die ze ter beschikking hebben om het 
recht op maatschappelijke integratie te onderzoeken, tevens aanwenden om na te gaan in hoeverre 
andere sociale rechten worden uitgeput. Van elke aanvrager wordt bijvoorbeeld nagegaan of die 
verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit. Zoniet, maakt het OCMW de betrokkene lid van een 
verzekeringsinstelling naar zijn/haar keuze, en bij gebrek aan een dergelijke keuze, van de Hulpkas 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
 
De verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de sociale zekerheidsinstellingen via de Kruispuntbank 
voor Sociale Zekerheid heeft tenslotte allerlei processen van administratieve vereenvoudiging op gang 
gebracht waardoor de tijd en moeite om heel wat sociale rechten aan te vragen sterk is verminderd. 
Zo zijn de formulieren waarmee de IGO of een tegemoetkoming voor personen met een handicap 
aangevraagd moet worden, bijzonder afgeslankt door complementariteit met beschikbare 
administratieve data na te streven. Beide types van uitkeringen kunnen sinds kort ook via het internet 
aangevraagd worden, al blijft de mogelijkheid bestaan om zich te laten bijstaan door, bijvoorbeeld, de 
gemeente of het OCMW.  

3 Het Verenigd Koninkrijk en Zweden 

In het Verenigd Koninkrijk beheerst de strijd tegen non-take up al enige decennia de politieke agenda. 
Dit heeft alles te maken met het belang van middelgetoetste uitkeringen in de Britse welvaartstaat, en 
het gegeven dat deze uitkeringen veel vatbaarder zijn voor non-take up dan vervangingsuitkeringen 
(Van Oorschot, 2002). Het Britse inkomensbeschermingssysteem berust op het bijstandsprincipe 
veeleer dan op het verzekeringsprincipe. In vergelijking met België zijn de stelsels van 
vervangingsinkomens (de werkloosheidsverzekering, de verzekering voor ziekte en invaliditeit,….) er 
minder uitgebreid en zijn er meer gezinnen afhankelijk van uitkeringen waarvoor een 
inkomensonderzoek nodig is. Gegeven dat de bijstand er veel meer dan hier de hoeksteen van de 
sociale bescherming vormt, raakt non-take up aan de kern van de Britse welvaartstaat.  
 
Eén van de meest succesvolle acties tegen non-take up in het Verenigd Koninkrijk was ongetwijfeld de 
hervorming in 2003 van de bijstandsuitkering voor ouderen (Pension Credit) (Finn and Goodship, 
2014). Deze hervorming zorgde onder meer voor een sterke vereenvoudiging van de 
aanvraagprocedure en ging vergezeld van een immense informatiecampagne. Het brede publiek werd 
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ingelicht via televisieboodschappen en krantenadvertenties; potentieel rechthebbenden werden 
opgespoord via de koppeling van administratieve data en werden persoonlijk aangeschreven. Om de 
algemene bewustwording rond het Pension Credit te vergroten werd samengewerkt met 
belangenorganisaties zoals ouderenverenigingen. De hervorming introduceerde de mogelijkheid om 
uitkeringen telefonisch aan te vragen, met ondersteuning van lokale kantoren die beschikken over 
teams voor huisbezoeken. Deze acties zorgden in de periode 2003-2006 voor een enorme toename 
van de opname van het Pension Credit. Na verloop van tijd werd evenwel duidelijk dat nog meer 
aangepaste en specifieke maatregelen nodig waren om ook de moeilijker bereikbare, of moeilijker te 
overtuigen, ouderen mee te krijgen. In de periode 2007-2010 werd daarom onder meer 
wetenschappelijk geëxperimenteerd met automatische rechtentoekenning en een meer 
gepersonaliseerde begeleiding bij het aanvragen van het Pension Credit. Uiteindelijk werd geen van 
beide opties vertaald in concrete beleidsingrepen, vanwege de hoge kostprijs. 
 
Het recente beleid in het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van non-take up is enerzijds gebaseerd op 
de hervorming van het uitkeringssysteem tot één globale ‘Universal Credit’ – waarvan de uitkomsten 
vooralsnog onduidelijk zijn – en anderzijds een reeks lagekostenmaatregelen. De telefonische 
aanvraag werd intussen uitgebreid naar andere bijstandsuitkeringen gericht op de bevolking op actieve 
leeftijd zoals Income Support en de Income Based Jobseeker’s Allowance. De betrokken telefonisten 
zijn getraind om potentieel gerechtigden op andere uitkeringen dan waarvoor initieel gebeld te 
herkennen en te motiveren een aanvraag in te dienen. Daarnaast wordt sterk ingezet op 
informatieverspreiding via de sociale media en via lokale partners en middenveldorganisaties. Er 
bestaat een online ‘Pension Credit Toolkit’ voor hulpverleners die in contact komen met ouderen, met 
uitleg over het uitkeringssysteem maar ook mogelijke redenen voor non-take up en tips om ouderen 
te overtuigen een aanvraag in te dienen. Voor de meeste bijstandsstelsels bestaat er een online 
rekenmodule waarmee geïnteresseerden kunnen nagaan of ze aanspraak kunnen maken op een 
uitkering en, zo ja, hoe hoog het bedrag zou zijn.  
 
Het feit dat non-take up in het Verenigd Koninkrijk moeilijk van de politieke agenda verdwijnt is ten 
dele te wijten aan de jaarlijkse statistieken hierover. Het Verenigd Koninkrijk is een van de weinige 
landen waar de evolutie van non-take up op de voet gevolgd wordt. Jaarlijks worden de sociale rechten 
van een steekproef van gezinnen gesimuleerd, op basis van gegevens van de Family Resources Survey.2 
Door de resultaten van deze simulatie-oefening te koppelen aan administratieve data over het feitelijk 
gebruik van deze rechten, kan de omvang van non-take up voor diverse bijstandsregelingen geschat 
worden. Deze schattingen zijn uiteraard onderhevig aan een zekere foutenmarge, door 
onvolkomenheden in zowel de survey-gegevens, het simulatiemodel als de koppeling met 
administratieve gegevens, maar ze geven wel een indicatie van welke bijstandsstelsels het meest 
problematisch zijn inzake het niet-gebruik van sociale rechten, welke gezinstypes het minst goed 
bereikt worden, en hoe het probleem evolueert doorheen de tijd. Deze informatie werkt 
sensibiliserend en voedt mee het publieke, politieke en wetenschappelijke debat over non-take up in 
het Verenigd Koninkrijk.  
 
Het Zweedse beleid ten aanzien van non-take up vertoont veel gelijkenissen met het beleid in België. 
Dit is niet geheel toevallig; ook in Zweden vervullen bijstandsuitkeringen slechts een residuele rol in 
de strijd tegen armoede. De meeste maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de opname van 
de ‘garantipension’, de inkomensgarantie voor ouderen, en de daaraan gelieerde huisvestingstoelage. 
Er wordt gestreefd naar enerzijds een automatische toekenning van de ‘garantipension’, met name 
aan personen die hun wettelijk pensioen aanvragen en slechts kunnen beschikken over een klein 
pensioen, en anderzijds een automatische identificatie van andere, vooral oudere, potentieel 
rechthebbenden. Met behulp van administratieve data worden behoeftige ouderen opgespoord, 

                                                           
2 Voor jaarlijkse statistieken en methodologische nota’s, zie: 
https://www.gov.uk/government/collections/income-related-benefits-estimates-of-take-up--2. 
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waarna ze een aanvraagformulier per post toegestuurd krijgen en, indien dan geen aanvraag volgt, 
een telefonisch contact met meer uitleg over de uitkering en een aanmoediging om een aanvraag in 
te dienen. De aanvraagprocedure zelf werd de afgelopen jaren vereenvoudigd door meer gebruik te 
maken van beschikbare administratieve data. Nadat onderzoek had uitgewezen dat het slecht gesteld 
was met de kennis van het systeem van supplementen voor huisvestingskosten voor ouderen, met een 
hoge non-take up als gevolg, is sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van brochures en 
informatiepakketten. Voor de verspreiding van deze informatie wordt intens samengewerkt met 
gemeenten en middenveldorganisaties. Daarnaast werd een rekenmodule ontwikkeld die via het 
internet beschikbaar is en waarmee gezinnen hun rechten op een huisvestingstoelage kunnen 
verkennen.  

4 Wetenschappelijke literatuur 

De afgelopen jaren verschenen steeds meer impactstudies over de effectiviteit van maatregelen ter 
verhoging van de opname van sociale rechten, vooral uit de hoek van de gedragswetenschappen. Ook 
expertanalyses en studies op basis van ‘best practices’ vormen een gegarandeerde basis voor 
beleidsaanbevelingen (zie bv. Eurofound, 2015; of OGWB, 2017). Hieronder trachten we de 
belangrijkste resultaten uit deze literatuur bondig samen te brengen (voor een meer uitgebreid 
overzicht verwijzen we naar Van Mechelen & Janssens, 2017). Net als in het eerste deel van de tekst, 
wordt vooral aandacht besteed aan de lessen voor de beleidsmakers en centrale 
overheidsadministraties, veeleer dan aan de mogelijke beleidsveranderingen op het niveau van de 
bijstandspraktijk (bijvoorbeeld, de organisatie van het onthaal van hulpvragers).  

Op het niveau van de regelgeving vereist een ‘take-up-vriendelijk’ beleid dat complexiteit vermeden 
wordt. Zo wordt het geheel aan toegangsvoorwaarden best zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijk 
gehouden. Complexe regelgeving kan rechthebbenden afschrikken omdat alle gevolgen van een 
aanvraag moeilijk te overzien zijn. Ingewikkelde regels verhogen ook de kans op administratieve fouten 
bij het uitvoeren van de middelentoets (Van Oorschot, 2002). Bovendien hebben 
automatiseringspogingen – in de vorm van hetzij een volledige automatisering van de toekenning, 
hetzij een automatische detectie van potentieel rechthebbenden – meer kans van slagen in een 
context van een overschouwbare en duidelijke regelgeving (OGWB, 2017). De eenvoud van de 
regelgeving hangt ten dele af van de gebruikte inkomens- en gezinsconcepten.  Van Oorschot (1994) 
ondervond dat middelentoetsen die gebaseerd zijn op courant gebruikte inkomensconcepten (bv. het 
jaarlijks belastbaar inkomen) minder aanleiding geven tot administratieve fouten dan 
middelentoetsen gebaseerd op specifiekere inkomensnoties (bv. het maandelijks netto inkomen).  

De mate waarin een rechthebbende de gevolgen van het indienen van een aanvraag kan inschatten 
hangt niet alleen af van de complexiteit van de regelgeving maar ook van de autonomie van de 
hulpverlener. Enerzijds is de autonomie van hulpverleners een voorwaarde voor maatwerk en 
professionaliteit (Evans & Harris, 2004; Evetts, 2002). Anderzijds leidt de autonomie van de 
hulpverlener tot verschillen in bijstandsverlening tussen gemeenten en hulpverleners onderling, 
waardoor de onzekerheid omtrent de goedkeuring van een aanvraag toeneemt, en daarom ook de 
kans op non-take up (Behrendt, 2002; Steenssens et al, 2007). De regelgeving moet daarom zo 
geconstrueerd zijn dat ze enerzijds genoeg ruimte laat voor het professionele oordeel van de 
hulpverlener maar anderzijds voldoende standaardisatie van toegankelijkheidsvoorwaarden en 
uitkeringsbedragen garandeert zodat de uitkomsten van een aanvraagprocedure voldoende 
voorspelbaar zijn.  

Overigens is niet alleen de complexiteit maar ook de aard van de regelgeving van belang. Warin (2014) 
wijst erop dat de weerstand tegen welbepaalde toegankelijkheidsvoorwaarden een belangrijke 
oorzaak van non-take up kan zijn. Soms worden toegangsvoorwaarden door rechthebbenden als zó 
onrealistisch of zó onaanvaardbaar ervaren, dat zij afhaken. Warin (2010) spreekt in dit geval van ‘le 
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non-recours par désintérêt’. Het opleggen van zeer strikte werkwilligheidsvereisten aan personen met 
een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld, kan potentieel gerechtigden ontmoedigen. 
Dit type van non-take up wijst op het belang van weloverwogen toegankelijkheidsvoorwaarden, dit wil 
zeggen voorwaarden die effectief bijdragen tot de kerndoelstellingen van het sociaal programma.  

De opname van sociale rechten is niet alleen gebaat bij een eenvoudige regelgeving, maar ook bij een 
simpele en transparante aanvraagprocedure. De veelheid aan documenten die verzameld moet 
worden, de vele wachtrijen die moeten getrotseerd worden,….; al deze elementen vergen extra tijd en 
moeite en zorgen aldus voor bijkomende drempels voor de rechthebbende. De mogelijkheid om 
uitkeringen aan te vragen via het internet kan soelaas bieden, al hangt dit af van het profiel van de 
doelgroep (Bekker, 2014; GAO, 2007; Kopczuk & Pop-Eleches, 2007). Aanvraagformulieren moeten in 
ieder geval begrijpelijk opgesteld zijn en makkelijk in te vullen (Bertrand et al., 2006; Bitler et al., 2003). 
Een bijzonder effectieve maatregel om non-take up terug te dringen blijkt het aanbieden van 
persoonlijke begeleiding bij de aanvraagprocedure te zijn (Finn et al., 2014; Schanzenbach, 2009; 
Tempelman et al., 2011). Het mag dan ook niet verbazen dat Van Oorschot in een Nederlandse studie 
vindt dat de graad van non-take up in een gemeente sterk en positief gecorreleerd is met de werklast 
per maatschappelijk werker (Van Oorschot, 1994).  

Non-take up is vaak te wijten aan een gebrek aan kennis over het bestaan van welzijnsvoorzieningen 
of over de precieze toegankelijkheidsvoorwaarden of aanvraagprocedures. Informatiecampagnes die 
hierin duidelijkheid scheppen zijn onontbeerlijk, zowel voor het brede publiek als gerichte acties voor 
specifieke doelgroepen. Het meest geschikte kanaal voor dergelijke acties hangt af van onder meer de 
leeftijd en de woonplaats van de doelgroep. Studies hebben aangetoond dat de zogenaamd moeilijk 
te bereikbare groepen een strategie vereisen waarbij de aangereikte informatie zo goed mogelijk 
afgestemd is op hun persoonlijke situatie en noden (Chetty et al., 2013; Dechausay et al., 2015; Farrell 
et al., 2016; Kling et al., 2012; Schultz et al., 2007). Ze vergen daarom een proactieve aanpak waarbij 
bestaande data gebruikt worden om eerst hun profiel in kaart te brengen om vervolgens informatie 
op maat aan te bieden (Finn et al., 2014; Van Oorschot, 1994).  

Gedragsstudies leren ook dat de eenvoud waarmee een boodschap gebracht wordt een cruciaal 
element van een geslaagde informatiecampagne is (Baird, Reardon, Cullinan, McDermott, & Landers, 
2015; Chetty et al., 2013). Een middel daartoe kunnen schematische voorstellingen zijn (Bhargava et 
al., 2015; Farrell et al., 2016). Bovendien blijken boodschappen die de nadruk leggen op de risico’s voor 
de toekomst verbonden aan de niet-opname van sociale rechten, meer succesvol te zijn in het 
verhogen van non-take up dan boodschappen die vooral de voordelen van opname beklemtonen 
(Bertrand et al., 2006; Farrell et al., 2016; Hossain et al., 2012). De reden hiervoor is dat ‘losing 
something makes you twice as miserable as gaining the same thing makes you happy’ (Thaler et al., 
2008). Een andere kostenefficiënte manier om de respons op informatiecampagnes te verhogen is het 
vermelden van het aantal personen die al gebruik maken van een maatregel (Duflo et al., 2003; Rege 
et al., 2012). Tenslotte bestaat er heel wat wetenschappelijke literatuur over hoe deadlines en 
herinneringsbrieven ingezet kunnen worden om de respons te vergroten (Babcock et al., 2012; Baird 
et al., 2015; Dechausay et al., 2015; Garner, 2005; Karlan, McConnell, Mullainathan, & Zinman, 2016; 
Kling et al., 2012; Mayer, Cullinan, Calmeyer, & Patterson, 2015; Taubinsky, 2013). Het is duidelijk dat 
deze literatuur bijzonder nuttig kan zijn in de Belgische context, waar steeds meer ingezet wordt op de 
automatische identificatie van potentieel rechthebbenden die vervolgens gecontacteerd worden met 
het verzoek een aanvraag in te dienen, zoals bv. in het kader van de IGO en de verhoogde 
tegemoetkoming van gezondheidszorgen.  

5 Conclusies en lessen voor de toekomst 

De afgelopen jaren werd in België sterk ingezet op de koppeling van administratieve gegevens om de 
effectieve opname van bijstandsuitkeringen te garanderen. Een aantal afgeleide rechten zoals de 
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sociale tarieven voor gas en elektriciteit worden intussen al automatisch toegekend, en 
rechthebbenden voor het IGO worden proactief opgespoord. Uit recente beleidsverklaringen valt op 
te maken dat het pad van automatisering ook in de toekomst verder gevolgd zal worden. Voor wie de 
strijd tegen non-take up genegen is, is dit bijzonder goed nieuws. Tegelijk kan gedacht worden aan 
flankerende maatregelen die de effectiviteit van het huidige beleid kunnen verhogen. Ten eerste vergt 
een breder gebruik van de bufferdatabank – bv. door lokale overheden – ook een bredere inhoudelijke 
invulling. In zijn huidige vorm is de bufferdatabank beperkt tot de toekenning van strikt afgeleide 
rechten. Ze bevat informatie over wie reeds recht heeft op een bijstandsuitkering, terwijl andere 
criteria die vaak gebruikt worden om kwetsbare groepen te identificeren, ontbreken (bv. informatie 
over langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). Voor andere toegangscriteria zijn zelfs nog 
steeds papieren attesten nodig omdat het gegeven niet elektronisch beschikbaar is (bv. attesten voor 
de statuten van niet-begeleide minderjarigen of wezen). Om de gedane inspanningen op vlak van het 
automatiseren van sociale rechten optimaal te valoriseren, is het raadzaam om blijvend te investeren 
in de ontwikkeling van elektronische datastromen.  

Automatisering gedijt bovendien beter in een context van transparante en eenvoudige regelgeving, zo 
blijkt uit de literatuur. Een belangrijk element in het gemak waarmee regelgeving begrepen en 
toegepast kan worden, zijn geharmoniseerde inkomens- en gezinsconcepten. Het 
beleidsvoorbereidend werk op dit vlak is volop aan de gang. Zo werkt de KSZ aan een project 
‘Geharmoniseerde Sociale Statuten – Afgeleide Rechten’ dat de mogelijkheden onderzoekt tot de 
rationalisering en harmonisering van concepten die gebruikt worden bij de toekenning van sociale 
rechten, zij het enkel voor de afgeleide rechten.3 De FOD Sociale Zekerheid ontwikkelde in het kader 
van het TAKE-project (cf supra) een instrument dat de belangrijkste middelentoetsen op federaal 
niveau in kaart brengt en vergelijkt.4 Nog binnen het TAKE-project zullen de mogelijkheden van meer 
geharmoniseerde toegangscriteria en  middelentoetsen geanalyseerd worden, alsook de impact ervan 
op de omvang en het profiel van de doelgroep en op de armoedecijfers. Dit studiewerk kan vervolgens 
zijn beslag vinden in een meer eenvormig regelgevend kader.  

In het Verenigd Koninkrijk en Zweden gaat het automatiseringsproces overigens gepaard met zeer 
gerichte informatiecampagnes. Onwetendheid over het bestaan van bepaalde maatregelen of 
onzekerheid over hoe er toegang toe te verkrijgen, blijken immers belangrijke oorzaken van non-take 
up. De verspreiding van informatiepakketten onder middenveldorganisaties kunnen dan helpen, 
alsook de ontwikkeling van online rekenmodules. De ontwikkeling van informatiecampagnes wordt in 
beide landen bovendien ondersteund door het empirisch onderzoek naar non-take up. Vooral in het 
Verenigd Koninkrijk bestaat een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek naar determinanten 
van non-take up, evenals het monitoren van lange-termijnevoluties ter zake. Er zou onderzocht kunnen 
worden in hoeverre de Britse praktijk van jaarlijkse ramingen van de omvang van non-take up 
(gedetailleerd naar bijstandsregeling, leeftijd, gezinstype, ….) mogelijk is in de Belgische context. 

Er bestaat bovendien een rijk aanbod aan wetenschappelijke literatuur over hoe de communicatie met 
potentieel rechthebbenden op sociale bijstand idealiter verloopt. Na het automatisch opsporen van 
mogelijk rechthebbenden, komt het erop aan om de effectief rechthebbenden te overtuigen een 
aanvraag in te dienen. De gedragswetenschappen bieden inzicht in hoe ‘nudging’ technieken ingezet 
kunnen worden, dit wil zeggen in hoe kleine relatief kleine, en veelal ook goedkope, ingrepen kunnen 
aansporen tot gedragsverandering. In het Verenigd Koninkrijk vertaalde het ‘Behavioural Insights 
Team’ deze inzichten reeds in een aantal mogelijke beleidsinterventies, zo onder meer de ontwikkeling 
van een ‘cognitive load stress test’ die meet hoe makkelijk het is voor de doelgroep om toegang te 
krijgen tot een sociaal recht (Gandy et al., 2016). In België werden inzichten uit de 
gedragswetenschappen trouwens al succesvol ingezet door de FOD Financiën – in samenwerking met 

                                                           
3 https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/project-geharmoniseerde-sociale-statuten-
afgeleide-rechten-gss 
4 https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-rechten-toekennen/take-project 
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de London School of Economics – om de aanmaningsbrief voor het betalen van achterstallige 
belastingen aan te passen en door de ziekenfondsen in het kader van de proactieve controle voor de 
verhoogde tegemoetkoming (Van Gestel et al., te verschijnen). Gelijkaardige technieken kunnen 
mogelijkerwijs ook ingezet worden om te garanderen dat de sociale uitgaven effectief terecht komen 
bij de doelgroep voor wie ze bestemd zijn.  

Tot slot willen we opmerken dat in deze beleidsanalyse weliswaar de acties van de centrale overheid 
en coördinerende administraties centraal stonden, maar dat de strijd tegen de niet-opname van 
sociale rechten uiteraard veel verder reikt (Van Hootegem, 2017; Mazet, 2017). Zo zijn er tal van ‘best 
practices’ op het niveau van de implementatie en de bijstandspraktijk, die hier niet onderzocht 
werden. Dergelijke acties zijn evenzeer van belang, al was het maar omdat het spoor van 
automatisering ook zijn beperkingen heeft: met administratieve data kunnen vooral diegenen 
opgespoord worden die al bepaalde rechten doen gelden, administratieve data zijn niet altijd actueel 
en ook niet vrij van fouten, …. (voor volledig overzicht van de beperkingen van automatisering, zie: 
OGWB, 2017). Het mag duidelijk zijn dat de strijd tegen non-take up een gevecht is op vele fronten.  

 

6 Referenties 

Babcock, L., Congdon, W. J., Katz, L. F., & Mullainathan, S. (2012). Notes on behavioral economics and 
labor market policy. IZA Journal of Labor Policy, 1(1), 1-14. 

Baird, P., Reardon, L., Cullinan, D., McDermott, D., & Landers, P. (2015). Reminders to pay: Using 
Behavioral Economics to Increase Child Support Payments (OPRE Report No. 2015-20). Washington 
DC: Office of Planning, Research and Evaluation, Administration for Children and Families, U.S. 
Department of Health and Human Services. 

Behrendt, C. (2002). At the margins of the welfare state: social assistance and the alleviation of poverty 
in Germany, Sweden and the United Kingdom. Aldershot: Ashgate  

Bekker, S. (2014). Stimulating job demand: The design of effective hiring subsidies in Europe. The 
Netherlands. European Employment Policy Observatory Review. 

Bertrand, M., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2006). Behavioral economics and marketing in aid of 
decision making among the poor. Journal of Public Policy & Marketing, 25(1), 8-23. 

Bhargava, S., & Manoli, D. (2015). Psychological frictions and the incomplete take-up of social benefits: 
Evidence from an IRS field experiment. The American Economic Review, 105(11), 3489-3529. 

Bitler, M. P., Currie, J., & Scholz, J. K. (2003). WIC eligibility and participation. Journal of Human 
resources, 1139-1179 

Bouckaert, N., & Schokkaert, E. (2011). A First Computation of Non-Take-Up Behavior in the 'Leefloon' 
(Flemosi Discussion Paper 6): Flemosi. 

Buysse L., Goedemé T., Van der Heyden M., Van Mechelen, N, Janssens, J., De Spiegeleer, T. & Nisen, 
L. (2017) De automatische toekenning van rechten in de Belgische sociale bescherming. Stand van 
zaken en kritische reflectie. In: Lahaye, W., Pannecoucke, I., Vranken, J. & Van Rossem, R., Jaarboek 
Armoede 2017 “Sociale grondrechten: van symbool naar hefboom in armoedebestrijding?”. 
Universiteit Gent / UMons, pp. 73-100. 

Chetty, R., & Saez, E. (2013). Teaching the tax code: Earnings responses to an experiment with EITC 
recipients. American Economic Journal: Applied Economics, 5(1), 1-31 

Dechausay, N., Anzelone, C., & Reardon, L. (2015). The Power of Prompts: Using Behavioral Insights to 
Encourage People to Participate (OPRE Report No. 2015-75). Washington DC: Office of Planning, 



 
http://takeproject.wordpress.com 

Research and Evaluation, Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and 
Human Services. 

 Duflo, E., & Saez, E. (2003). The role of information and social interactions in retirement plan decisions: 
Evidence from a randomized experiment. Quarterly Journal of Economics, 815-842. 

Evans, T., & Harris, J. (2004). Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death of 
discretion. British journal of social work, 34(6), 871-895. 

Evetts, J. (2002). New directions in state and international professional occupations: discretionary 
decision-making and acquired regulation. Work, Employment & Society, 16(2), 341-353. 

Eurofound (2015) Access to social benefits: Reducing non-take-up. Dublin: European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions.  

Farrell, M., Smith Jared, Reardon, L., & Obara, E. (2016). Framing the message: Using Behavioral 
Economics to Engage TANF Recipients (OPRE Report No. 2016-02). Washington DC: Office of 
Planning, Research and Evaluation, Administration for Children and Families, U.S. Department of 
Health and Human Services. 

Finn, D., & Goodschip, J. (2014). Take-up of benefits and poverty: an evidence and policy review. 
London: Centre For Economic & Social Inclusion 

GAO. (2007). Use of Alternative Methods to Apply for and Maintain Benefits Could Be Enhanced by 
Additional Evaluation and Information on Promising Practices (GAO-07-573). Washington: U.S. 
Government Accountability Office. 

Gandy, K., K. King, P. Streeter Hurle, C. Bustin & K. Glazebrook (2016) Poverty and decision-making. 
How behavioural science can improve opportunity in the UK. London: Behavioural Insights Ltd.  

Garner, R. (2005). Post-it note persuasion: A sticky influence. Journal of Consumer Psychology. 

Hossain, T., & List, J. A. (2012). The behavioralist visits the factory: Increasing productivity using simple 
framing manipulations. Management Science, 58(12), 2151-2167 

Karlan, D., McConnell, M., Mullainathan, S., & Zinman, J. (2016). Getting to the top of mind: How 
reminders increase saving. Management Science, 62(12). 

Kling, J. R., Mullainathan, S., Shafir, E., Vermeulen, L., & Wrobel, M. (2012). Comparison friction: 
Experimental evidence from Medicare drug plans. Quarterly Journal of Economics, 127(1), 199-235. 

Kopczuk, W., & Pop-Eleches, C. (2007). Electronic filing, tax preparers and participation in the Earned 
Income Tax Credit. Journal of Public Economics, 91(7), 1351-1367. 

Mayer, A., Cullinan, D., Calmeyer, E., & Patterson, K. (2015). Engaging Providers and Clients: Using 
Behavioral Economics to Increase On-Time Child Care Subsidy Renewals (OPRE Report No. 2015-73). 
Washington DC: Office of Planning, Research and Evaluation, Administration for Children and 
Families, U.S. Department of Health and Human Services 

Mazet, P. (2017) Analyse du non-recours aux droits: un outil d'évaluation des politiques publiques 
Analyse du non-recours aux droits: un outil d'évaluation des politiques publiques. In : De Boe F., H. 
Van Hootegem, N. Bernard, G. De Kerchove, M. Decuypere, H. Dubois, P. Mazet, I. Nicaise, P. Spicker, F. 

Tulkens (2017) Armoede en ineffectiviteit van rechten. Non-take-up van rechten / Pauvreté et 
ineffectivité des droits. Non-recours aux droits, p. 37-52. Die Keure/ La Charte: Brussel. 

OGWB (2017) Inzichtingen in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in 
het Brussels Gewest. Brussel: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel. 

Rege, M., Telle, K., & Votruba, M. (2012). Social interaction effects in disability pension participation: 
evidence from plant downsizing. The Scandinavian Journal of Economics, 114(4), 1208-123 

https://www.jurisquare.be/fr/book/9782874034565/analyse-du-non-recours-aux-droits-un-outil-d_evaluation-des-politiques-publiques/shop/index.htm
https://www.jurisquare.be/fr/book/9782874034565/analyse-du-non-recours-aux-droits-un-outil-d_evaluation-des-politiques-publiques/register/index.htm


 
http://takeproject.wordpress.com 

Schanzenbach, D. (2009). Experimental estimates of the barriers to Food Stamp enrollment (Discussion 
Paper No. 1367-09): Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison. 

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The constructive, 
destructive, and reconstructive power of social norms. Psychological science, 18(5), 429-434. 

Steenssens, K., Degavre, F., Sannen, L., Demeyer, B., & Van Regenmortel, T. (2007). Leven (z)onder 
leefloon. Deel 1. Onderbescherming onderzocht (Hoger instituut voor de arbeid). Leuven. 

Taubinsky, D. (2013) From intentions to actions: A model and experimental evidence of inattentive 
choice. Working paper. Harvard: Havard University, Department of Economics.  

Tempelman, C., Houkes, A., & Prins, J. (2011). Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen (nr. 
2011-31). Amsterdam. 

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness. New Haven & London: Yale University Press. 

Van den Bosch K. & G. De Vil (2013) De evolutie van de armoede bij ouderen nader bekeken. Working 
Paper 6-13. Brussels: Federaal Planbureau.  

Van Gestel R., T. Goedemé, J. Janssens, E. Levefere & R. Lemkens (2017) A Reminder to Pay Less for 
Healthcare: take-up of Increased Reimbursement in a large-scale randomized field experiment. 
Herman Deleeck Centre for Social Policy Working Paper, No. 17.12, October 2017.  

Van Hootegem, H. (2017) De rol van diensten ten aanzien van de niet-toegang tot en het niet-gebruik 
van rechten. In : De Boe F., H. Van Hootegem, N. Bernard, G. De Kerchove, M. Decuypere, H. Dubois, P. 

Mazet, I. Nicaise, P. Spicker, F. Tulkens (2017) Armoede en ineffectiviteit van rechten. Non-take-up 
van rechten / Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-recours aux droits, p. 101-112. Die Keure/ La 
Charte: Brussel. 

Van Mechelen & Janssens (2017) Who is to blame? An overview of the factors contributing to the non-
take-up of social rights. Working Paper No. 17/08. Antwerp: Centre for Social Policy.  

Van Oorschot, W. (1994). Take it or leave it: a study of non-take-up of social security benefits. Tilburg: 
Tilburg University Press. 

Van Oorschot, W. (2002). Targeting welfare: On the functions and dysfunctions of means-testing in 
social policy. In P. Townsend & D. Gorden (Eds.), World Poverty: New Policies to Defeat an Old 
Enemy. Bristol: The Policy Press. 

Warin, P. (2010). Le non-recours: définition et typologies: Observatoire des non-recours aux droits et 
services. 

Warin, P. (2014). What is the non take-up of social benefits? Retrieved from www.bookandideas.net 

 

 

 

Acknowledgements 

This project benefited from financial support from Belgian Federal Science Policy (TAKE project – 
Contract BR/154/A4/TAKE). The views, opinions, findings, and conclusions or recommendations 
expressed in this paper are strictly those of the authors and do not necessarily reflect the views of the 
funding agencies or the authors’ employers. 

  

http://www.bookandideas.net/


 
http://takeproject.wordpress.com 

The TAKE project 

Reducing poverty through improving the take-up of social policies (TAKE) is a Belgian research project 
financed by Federal Science Policy (Belspo). It aims to significantly improve the measurement and 
understanding of non-take-up of social policies in Belgium and to contribute to practical solutions. It is 
carried out by a research consortium consisting of the University of Antwerp (Coordinator), the 
University of Liège, the Federal Planning Bureau and the Federal Public Service for Social Security. The 
project makes use of a mixture of research approaches, including in-depth interviews with 
administrations, large-scale field experiments, microsimulations as well as a survey which brings 
together a unique blend of information collected through register data and face-to-face interviews. 
More information can be found on http://takeproject.wordpress.com. 

 

For more information, please contact the Coordinator: 

 

Tim Goedemé, PhD 

 

Herman Deleeck Centre for Social Policy 

University of Antwerp 

St. Jacobstraat 2 

2000 Antwerp 

Belgium 

 

tim.goedeme@uantwerpen.be  

+ 32 3 265 55 55 

http://takeproject.wordpress.com/
mailto:tim.goedeme@uantwerpen.be

