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1. Inleiding

In deze persconferentie worden de eerste resultaten voorgesteld van een onderzoek naar de
effectiviteit van de minimuminkomensbescherming in Europa. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van de Europese Commissie en de Belgische Minister voor Sociale Integratie. De
basisgegevens voor de pilootfase van het onderzoek zijn afkomstig van het Europese huishoudpanel
ECHP voor de periode 1993-1995. In de eerste fase van het onderzoek werd een piloot-studie
uitgevoerd voor België, die vervolgens voor drie andere EU-lidstaten werd herhaald (Denemarken,
het Verenigd Koninkrijk en Griekenland). Momenteel worden deze analyses uitgebreid 1) tot alle
landen van de EU en 2) tot meer recente jaren.

De bedoeling van de studie is dubbel:

(1) indicatoren van effectiviteit van minimuminkomens ontwikkelen en uittesten (welk
percentage van de bevolking hangt af van minimuminkomens ? Welk percentage valt door
de mazen van het net en waarom ? Hoe sterk zijn de stromen ‘in’ en ‘uit’
minimuminkomens ? enz.); en

(2) processen van integratie (springplanken) en uitsluiting (valkuilen) analyseren in nationale
systemen van sociale protectie – met bijzondere aandacht voor minimuminkomens (welke
mechanismen verklaren de bewegingen van integratie of uitsluiting ? Werken deze selectief
naar bepaalde bevolkingsgroepen toe ? Zijn er systematische verschillen merkbaar tussen
lidstaten ? enz.).

2. Gaten in het inkomensbeschermingsnet

Vooreerst werd voor elk gezin afzonderlijk en voor elke maand tussen januari 1993 en december
1995 nagegaan of het al dan niet onder de nationale bijstandsdrempel leefde.1 De meest
verrassende bevinding van het onderzoek is wellicht dat in alle vier landen heel wat huishoudens
deze ervaring hebben meegemaakt, zonder een bijstandsuitkering te trekken. Binnen de tijdsspanne
van drie jaar kwam in België 9,7% van de bevolking ooit voor kortere of langere tijd beneden het
bestaansminimum terecht, zonder dat men (meteen) één of andere vorm van gewaarborgd
minimuminkomen genoot. Dit noemen we ‘onderbescherming’.

Een aanzienlijk deel van de potentiële gerechtigden op gewaarborgde minimuminkomens (wellicht
de meerderheid) wordt in de feiten niet bereikt. België zit echter niet alleen met dit probleem: in het

                                                
1 In België gaat het om het bestaansminimum
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‘sociale paradijs’ Denemarken zou zelfs 14,6% van de bevolking 2 in de beschouwde periode ooit
beneden de bijstandsdrempel geleefd hebben, in het VK zelfs 30%. In Griekenland bestaat er nog
geen gewaarborgd minimuminkomen. Wij simuleerden daarom een minimumdrempel die voor een
alleenstaande overeenkomt met de helft van het minimumloon. Op die manier zou zowat een kwart
van de bevolking ooit onder de gehanteerde drempel gezeten hebben.

Tabel 1 Percentage van de bevolking dat tussen 1/1/93 en 31/12/95 ooit beneden de nationale bijstandsdrempel
leefde, zonder bijstandsuitkeringen te ontvangen.

België Denemarken Griekenland V.K.
minstens 1 maand 9.7 14.6 25.6 30,0
minstens 12 maanden 5,2 10,6 19,7 13,2
beneden 75% van de drempel 6,8 7,2 17,7 1,8

Het is theoretisch denkbaar dat de betrokkenen slechts net beneden het bijstandsniveau leefden, of
slechts korte tijd in die toestand verkeerden. Daarom hebben we ook strengere criteria toegepast om
na te gaan hoe ernstig het gebrek aan sociale bescherming was. Zo zat in de beschouwde periode
5,2% van de Belgische bevolking gedurende méér dan een jaar ononderbroken beneden het
bestaansminimum; 6,8% zat ooit (gedurende minstens één maand) meer dan een kwart beneden dit
niveau. Dit bevestigt de ernst van het probleem. In de andere landen is de dekking nog gebrekkiger.
Alleen in het VK stellen we vast dat slechts weinig inwoners ver beneden de minimumnorm leven.

3. Werkende armen en kinderen

Een profielstudie van de getroffen huishoudens levert weinig verrassende resultaten op: jongeren
tussen 16 en 24, niet-werkenden (gepensioneerden in het bijzonder), alleenstaande moeders,
vreemdelingen, laaggeschoolden en personen met een zwakke gezondheid zijn in deze categorie
oververtegenwoordigd.

Daarnaast stellen we ook vast dat één op drie van de onderbeschermden aan het werk is - hetzij als
zelfstandige, hetzij als werknemer in laagbetaalde, deeltijdse of onregelmatige jobs: bv.
winkelbedienden, huispersoneel, handlangers, laders en lossers... Het fenomeen van de werkende
armen is m.a.w. in zekere mate ook in België aanwezig.

Kinderen (-16 jaar) zijn in België gelukkig ondervertegenwoordigd in de groep ‘onderbeschermden’.
Daarentegen zijn ze sterk oververtegenwoordigd in huishoudens die van het bestaansminimum
leven. Kinderen en jongeren tot 24 jaar maken in ons land samen niet minder dan 50,6% van het
cliënteel van het bestaansminimum uit, en 38,9% van de ‘onderbeschermden’: een reden dus om te
investeren in hun toekomst, om de vicieuze cirkel van generatie-armoede te doorbreken.

                                                
2 Uiteraard hangt dit percentage mede af van de hoogte van de bijstandsuitkeringen: hoe hoger

het barema, hoe meer kans dat gezinnen eronder vallen. Het Deense gewaarborgd
minimuminkomen is het hoogste van de EU.
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4. Oorzaken van onderbescherming

Hoe komt het, dat het vangnet van de sociale zekerheid (en vooral het onderste vangnet van het
gewaarborgd minimuminkomen) zo’n grote gaten vertoont ? We kunnen vijf groepen van oorzaken
onderscheiden.

4.1 Wettelijke toegangsvoorwaarden

Hoe strenger de toegangs- en uitsluitingsregels in de sociale zekerheid, hoe groter natuurlijk de kans
dat men op of onder het bestaansminimum terugvalt. Vooral de werkloosheidsverzekering maakt
hierin het verschil. Zo kan de vaststelling dat het aandeel onderbeschermden in België lager ligt dan
in de andere bestudeerde landen wellicht verklaard worden door onze relatief milde toegangsregels
in de werkloosheidsverzekering, naast de (in principe) onbeperkte duur van het recht op
werkloosheidsuitkeringen.

Naast de wettelijke toegangsvoorwaarden spelen ook administratieve drempels mee, zoals
domicilie-problemen, rompslomp die vooral in onstabiele gezins- en werksituaties steeds de feiten
achterna holt, enz. Maar ook in de toegang tot het gewaarborgd minimuminkomen zelf zijn er
wettelijke drempels: asielzoekers, thuislozen, woonwagenbewoners en studenten hebben het vaak
moeilijk om een uitkering te bekomen. Soms kunnen of willen gerechtigden ook niet deelnemen aan
verplichte activeringsprogramma’s.

In België zou volgens gegevens van het Bestuur voor Maatschappelijke Integratie ongeveer voor
elke twee gerechtigden op het bestaansminimum één weigering of sanctie worden geregistreerd. De
cijfers laten helaas niet toe om een strict onderscheid te maken tussen weigeringen (bij aanvraag) en
schorsingen (na toekenning). De meeste weigeringen of schorsingen hebben te maken met de
inkomenstoets, maar ook met problemen i.v.m. domicilie, beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt,
alimentatieplicht e.d.m. Uiteraard bevatten de officiële cijfers ook geen informatie over de aanvragen
die niet geregistreerd worden – een praktijk die, tegen de wet in, blijft voortbestaan.

4.2 Lage socialezekerheidsuitkeringen

Alhoewel het logisch lijkt dat SZ-uitkeringen hoger zijn dan bijstandsuitkeringen, is dat in de praktijk
niet steeds het geval. In België hebben de besparingen van de voorbije decennia ervoor gezorgd dat
honderdduizenden uitkeringen beneden het peil van het bestaansminimum gezakt zijn (Cantillon
e.a., 2001a-b). Blijkbaar zijn niet alle betrokken gerechtigden geneigd om het verschil te laten
bijpassen, ten koste van een inkomenstoets waarbij ze een deel van hun privacy moeten prijsgeven.
Het herwaarderen van de laagste SZ-uitkeringen maakt dan ook terecht deel uit van het preventieve
luik van het Lenteplan.

4.3 Sancties, schorsingen en beperkingen in uitkeringsduur

Een derde oorzaak van onderbescherming is de tijdelijke of definitieve, gehele of gedeeltelijke
schorsing van SZ-uitkeringen.

België is zowat het enige land ter wereld waar men in principe voor een onbeperkte periode
werkloosheidsuitkeringen kan genieten; in het fameuze art.80 uit de werkloosheidsreglementering
(‘schorsing wegens abnormaal langdurige werkloosheid’) worden de laagste inkomens in principe
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ontzien. Dit is wellicht de belangrijkste verklaring voor de relatief gunstige positie van ons land
inzake ‘onderbescherming’. De meeste slachtoffers van onderbescherming door schorsingen vallen
eerder door de administratieve sancties (ATD-Vierde Wereld, 1998; Wets, 1998; De Lathouwer e.a.,
2000). Er is een vrij grote eensgezindheid over het feit dat de regelgeving te complex en de sancties
tot voor kort te zwaar waren – de regering heeft dan ook maatregelen genomen om ze te verlichten.

4.4 Niet-gebruik (non take-up)

We gebruiken deze term enkel voor diegenen die wel recht hebben op een uitkering, maar deze niet
opnemen. In beleidsdiscussies wordt dit fenomeen sterk onderschat. Toch wijst Van Oorschot (1995)
er in een vier-landenstudie op dat het meestal hoger ligt dan 20% (van het aantal gerechtigden) en
dat het hoger ligt bij inkomensgetoetste dan bij gewone voorzieningen. De inkomenstoets is immers
complex, ze schrikt mensen af en stigmatiseert ze. Vercauteren en Daems bevestigen dit voor
België op basis van half-open interviews met OCMW-cliënten, waaruit bleek dat de helft een tijd
gewacht hadden (29% zelfs meer dan een jaar) alvorens hun aanvraag in te dienen. Sommigen
kenden het OCMW niet of vonden de aanvraagprocedure te complex, anderen waren beschaamd of
vreesden terugvordering bij familieleden.

4.5 Inhoudingen

Een laatste reden waarom het inkomen van gezinnen beneden de bijstandsdrempel kan liggen is het
feit dat de sociale dienst een deel van het bedrag inhoudt voor rechtstreekse afbetalingen. In België
kunnen in principe slechts inhoudingen gebeuren mits akkoord van de cliënt, maar het is bekend dat
deze vaak onder druk staat om budgetbeheer te aanvaarden. Daar waar het gaat om de betaling van
courante maandelijkse rekeningen (huur, electriciteit...) kunnen we niet spreken van
onderbescherming omdat de transfer dan in feite in natura plaatsgrijpt. Wanneer het echter gaat om
de terugbetaling van eerder gemaakte schulden, wordt de facto het beschikbaar inkomen verlaagd
beneden het minimum dat overeenstemt met de menselijke waardigheid.

5. Integratie en uitsluiting

5.1 Conceptueel kader

In de tweede fase van het onderzoek werd onderzocht welke processen van integratie en uitsluiting
meespelen in de sociale beschermingssystemen. Hiervoor werd een model opgesteld waarin vijf
statuten van sociale bescherming onderscheiden worden:

(a) onderbescherming: zelfs indien de betrokkene werkt of een ander inkomen verwerft, ligt
zijn/haar gezinsinkomen beneden het gewaarborgd minimum;

(b) minimuminkomen: het inkomen is bijgepast tot het niveau van de sociale bijstand; In België:
het betrokken gezin ontvangt het bestaansminimum.

(c) andere inkomsten: het gezinsinkomen ligt boven de bijstandsdrempel, maar betrokkene
heeft geen inkomen, of een inkomen dat voor minder dan de helft uit sociale uitkeringen of
arbeid voortvloeit. Het vloeit bv. voort uit transferten binnen het gezin, of uit vermogen;
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(d) sociale zekerheid: het gezinsinkomen ligt boven de bijstandsdrempel, en het inkomen van
het betrokken individu bestaat hoofdzakelijk uit sociale uitkeringen (andere dan het
gewaarborgd minimum);

(e) werk: het gezinsinkomen ligt boven de bijstandsdrempel, en het inkomen van het individu
vloeit hoofdzakelijk voort uit arbeid.

Omdat kinderen en gepensioneerden slechts voor bepaalde statuten in aanmerking komen, laten we
deze groepen in wat volgt buiten beschouwing en beperken we de analyse infra tot personen op
actieve leeftijd.

Tabel 2 Conceptueel kader voor de analyse van mobiliteit tussen statuten van sociale bescherming

Van / naar �
   �

Onder-
bescherming

Minimum
inkomen

Andere Sociale
zekerheid

Werk

Onder-bescherming status-quo integratie integratie integratie integratie
Minimum inkomen uitsluiting status-quo integratie integratie integratie
Andere uitsluiting uitsluiting status-quo integratie integratie
Sociale zekerheid uitsluiting uitsluiting uitsluiting status-quo integratie
Werk uitsluiting uitsluiting uitsluiting uitsluiting status-quo

Wanneer nu een individu doorheen de tijd ‘opklimt’ van een lager naar een hoger gewaardeerde
inkomensbron, spreken we van integratie. Omgekeerd, noemen we het afdalen naar een lagere
inkomensbron ‘uitsluiting’.3 De mate van integratie resp. uitsluiting in een bepaald statuut kan dan
cijfermatig uitgedrukt worden door te meten welk percentage van de populatie in dat statuut binnen
het jaar opklimt resp. afdaalt. Ook de ‘afstand’ tussen statuten is daarbij van belang: het spreekt
vanzelf dat een integratie vanuit het minimuminkomen naar werk beter is dan een integratie via bv.
transferten vanwege familieleden; omgekeerd is een beweging van werk naar sociale zekerheid
minder erg dan een beweging naar het minimuminkomen of naar onderbescherming.

Een overzicht van deze stromen voor België vindt men in tabel 3. De cijfers kunnen als volgt
geïnterpreteerd worden: 53,4% van de belgen die op een bepaald ogenblik onderbeschermd zijn,
zijn dat 12 maanden later nog steeds; 1,5% van deze groep is inmiddels (rechtstreeks of
onrechtstreeks) geïntegreerd in het minimuminkomen, 10,7% in andere inkomensbronnen, nogmaals
10,7% in de sociale zekerheid, en 23,6% in de arbeidsmarkt. In het totaal bedraagt de graad van
integratie voor deze groep dus 46,6% (d.i. de som van de vier laatste percentages). Analoog wordt
jaarlijks 4% van de bestaansminimum-gerechtigden uitgesloten uit dit statuut, terwijl 36,8%
geïntegreerd wordt in een ‘hoger’ statuut; enz.

                                                
3 Er is discussie mogelijk over de vraag of bepaalde bewegingen (bv. van werk naar ‘andere’) per

se als een vorm van neerwaartse mobiliteit moet beschouwd worden – zeker wanneer het
vrijwillige bewegingen betreft. Maar men zal het eens zijn dat de beweging van werk naar
sociale zekerheid meestal te verkiezen is boven een beweging van werk naar ‘andere’.



6

Tabel 3 Mobiliteit tussen statuten van sociale bescherming: jaarlijkse overgangskansen

België onder-
bescherming

minimum
inkomen

andere sociale
zekerheid

werk

Onderbescherming 53,42 1,53 10,71 10,73 23,61
Minimum inkomen 4,03 59,14 5,71 10,31 20,81
Andere 4,12 0,88 71,90 4,60 18,50
sociale zekerheid 2,64 0,88 2,40 77,40 16,69
Werk 1,89 0,07 4,07 6,21 87,76

Uit de veelheid van cijfermateriaal putten we nu in figuur 1 enkele meer synthetische indices: We
laten daarbij de categorie ‘andere’ buiten beschouwing, omdat sommige bewegingen (bv. van werk
naar andere) strict genomen niet altijd een neerwaartse sociale mobiliteit impliceren.

5.2 Valkuilen, vangnetten, springplanken

Vooreerst gaan we na in welke mate de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid als primaire stelsels
van sociale bescherming fungeren. Hoe lager de mate van uitsluiting naar het minimuminkomen of
daaronder (de ‘valkuil-effecten’), hoe beter. In figuur 1 zien we dat jaarlijks 2% van de werkenden en
3,5% van de sociaal verzekerden afzakken naar het minimuminkomen of daaronder. Van de
bestaansminimum-gerechtigden wordt jaarlijks 4% uitgesloten. België scoort hiermee aanmerkelijk
beter dan de andere bestudeerde landen. Zo bedragen deze ratio’s in Denemarken respectievelijk
4,1, 7,5 en 5,8%. Tenslotte valt op dat de neerwaartse mobiliteit naar onderbescherming hoger is
dan die naar het minimuminkomen. Dit wijst erop dat de ‘vangnet-functie’ van minimuminkomens,
voor personen die uitgesloten worden uit de SZ of de arbeidsmarkt, nog verre van volmaakt werkt.
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van werk van SZ van
min.ink.

België

naar min.ink.
naar onderbesch.

Figuur 1 Indices van uitsluiting uit de sociale bescherming

Omgekeerd kan ook de vraag gesteld worden naar de ‘springplank-effecten’ van het
minimuminkomen, vergeleken met de situatie van personen die erbuiten vallen. Springplanken naar
integratie zijn m.n. regularisering van socialezekerheidsrechten en (sociale) tewerkstelling van
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bijstandscliënten. Hoe krachtig deze instrumenten zijn, moet blijken uit de ‘integratie-indices’ in
figuur 2.
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Figuur 2. Indices van integratie in de sociale bescherming

Opvallend is dat België hier in de periode 1993-95 weinig verschilt van het Verenigd Koninkrijk en
Denemarken. De overgangskansen naar werk liggen overal tussen de 19 en de 24%. In België werd
artikel 60 van de OCMW-wet (activering van het bestaansminimum) in de beschouwde periode
(1993-95) nog maar weinig toegepast, en de BM-gerechtigden kwamen nog niet aan bod voor alle
gewone tewerkstellingsprogramma’s: de arbeidsintegratie van bijstandscliënten in die periode moet
waarschijnlijk toegeschreven worden aan de opleidings- en werkervaringsprojecten van de private
non-profit sector (de zgn. ‘derden’ - daarin geholpen door het Europees Sociaal Fonds) of de
spontane opname van deze doelgroep in de reguliere arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze
‘integratie-indices’ de jongste jaren flink gestegen zijn, o.a. door de uitvoering van het Lenteplan.
Ook de nieuwe leefloonwet zou de doorstroom naar werk verder moeten opkrikken.

Tot slot vermelden we nog dat de mobiliteit in verschillende richtingen selectief is: dit werd
onderzocht door de overgangskansen in verschillende richtingen in verband te brengen met
individuele kenmerken. Jongeren lopen bv. beduidend hogere kansen op uitsluiting, maar ook op
integratie. Opvallend is voorts dat vrouwen niet alleen kwetsbaarder zijn voor uitsluiting, maar ook
vaker dan mannen van statuut veranderen door gebeurtenissen in hun gezinsleven (neerwaarts door
scheiding, opwaarts door nieuwe partnerrelaties). Zwakkere subgroepen, zoals laaggeschoolden,
niet-EU burgers, personen met een zwakkere gezondheid trappen vaker in valkuilen, en minder vaak
op springplanken. Tenslotte valt op dat de ongelijke arbeidsintegratie van migranten méér te maken
heeft met verschillen in afdankingskansen dan met verschillen in aanwervingskansen. Voor een
gedetailleerde analyse van deze gegevens verwijzen we naar de achtergrondrapporten van het
onderzoek.

6. Besluiten en beleidsaanbevelingen

(1) In de eerste plaats hebben we een bijdrage willen leveren tot de ontwikkeling van indicatoren
van sociale integratie en uitsluiting op Europees vlak. Het gaat hier weliswaar om een
beperkt domein (sociale bescherming); toch illustreren onze indicatoren o.i. goed wat
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uitsluiting en integratie betekenen: Ze verwijzen naar structurele oorzaken eerder dan
individuele kenmerken, en naar maatschappelijke processen eerder dan een toestand
waarin individuen zich bevinden. Het gebruik van Europese panelgegevens waarborgt,
ondanks bepaalde gebreken, de mogelijkheid tot voortdurende actualisering, zodat
vorderingen van het beleid in de lidstaten kunnen gemeten en onderling vergeleken worden.

(2) België kent ongetwijfeld één van de meest uitgebreide en verfijnde stelsels van sociale
bescherming ter wereld. Het is dan ook onthutsend te moeten vaststellen dat er nog zo’n
grote gaten in het SZ-net zitten. Naar schatting 9,7% van de bevolking heeft ooit tussen
januari 1993 en december 1995 beneden het minimuminkomen geleefd, zonder van een
officiële bijstandsuitkering te genieten. Die ‘onderbescherming’ kan bv. toegeschreven
worden aan wettelijke en administratieve drempels, non take-up of afhoudingen op
uitkeringen. 
Het probleem is in de literatuur reeds langer bekend, en wordt bevestigd door gelijkaardige
schattingen voor Denemarken, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Van de vier
onderzochte landen scoort België al bij al nog het best, waarschijnlijk door de
toegankelijkheid en de principieel onbeperkte duur van de Belgische
werkloosheidsverzekering.
Toch vraagt dit probleem om een meer doortastende aanpak, door (a) een actieve en
gerichte informatiestrategie omtrent sociale basisrechten; (b) een meer cliëntvriendelijke
sfeer in de OCMW’s; en (c) een opsporingsplicht voor alle betrokken administraties.
Bijvoorbeeld zou het wenselijk zijn om, bij wijze van pilootproject, in enkele gemeenten
gezinnen op te sporen die mogelijk beneden de bijstandsdrempel leven, gebruik makend van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze benadering wordt reeds toegepast bij de
toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen.4

(3) Naast ‘gaten’ zijn er ook ‘valkuilen’ naar uitsluiting: hiermee bedoelen we institutionele
mechanismen die uitsluiting uit de arbeidsmarkt en/of de sociale zekerheid in de hand
werken. De jaren ’80 en ’90 waren bv. (niettegenstaande een voorzichtig besparingsbeleid)
gekenmerkt door een zekere verstrenging van de toegang tot de sociale zekerheid, een
verscherpt sanctie- en schorsingsbeleid, en een erosie van de sociale uitkeringen. De
regering probeert nu stapsgewijze deze mechanismen weg te werken, o.a. door een
humanisering van de sanctieregelingen in de werkloosheid en de optrekking van de laagste
SZ-uitkeringen. Een zorgvuldige monitoring van de effecten van dit beleid is wenselijk, zodat
de inspanningen waar nodig nog verder bijgestuurd kunnen worden. Dit zal zeker
noodzakelijk zijn naarmate ook het bestaansminimum zelf verder wordt opgetrokken.

(4) Tenslotte onderzochten we ook de ‘springplanken’ in het systeem, die de integratie van de
laagste inkomensgroepen (bijstandscliënten en onderbeschermden) in de sociale zekerheid
en de arbeidsmarkt bevorderen. Niettegenstaande het matige gebruik van art. 60 van de
OCMW-wet in de periode 1993-95 scoorde ons land op dat vlak niet veel lager dan
Denemarken. Dit komt waarschijnlijk door toedoen van heel wat opleidings- en
tewerkstellingsprojecten uit de sfeer van de sociale economie. Deze initiatieven kregen de
jongste jaren nog extra impulsen, o.a. door het samenwerkingsakkoord tussen de federale

                                                
4 De inkomensgarantie voor ouderen is het vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of

het equivalent van het bestaansminimum voor gepensioneerden)
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en regionale overheden voor de bevordering van de sociale economie. Een andere recente
hefboom vormt het Lenteplan, dat een aantal nieuwe instrumenten heeft ingevoerd voor de
activering van het bestaansminimum, met duidelijke effecten op de daling van het cliënteel.5
We menen dat nog verdere stappen mogelijk zijn: (a) art. 60 van de OCMW-wet zou nog
verder kunnen omgeploegd worden tot een instrument voor duurzame arbeidsintegratie,
door toe te staan dat het bestaansminimum langer ‘geactiveerd’ wordt dan strict nodig is
voor de regularisering van het recht op werkloosheidsuitkeringen.6 Thans komen te veel
personen na hun art.60-tewerkstelling opnieuw in de werkloosheid terecht omdat hun traject
te kort was voor een duurzame arbeidsintegratie.7 (b) De zgn. ‘derden’, die heel wat
opleiding en werkervaring bieden aan bijstandscliënten en andere achtergestelde
doelgroepen, verkeren vaak zelf in een erg precaire positie bij gebrek aan een structurele
erkenning en subsidiëring. Voor hen dreigt de vermindering van de tussenkomsten van het
Europees Sociaal Fonds, en in Vlaanderen de afbouw van het Sociaal Impulsfonds, tot een
regelrechte ramp te leiden. Een erkenning zou hen tevens toegang kunnen geven tot
bepaalde voordelen als sociale economie-bedrijf.

(5) Terloops levert het onderzoek ook nuttige informatie in het kader van het debat over de
leefloonwet, die in de eerste plaats op jongeren gericht is. We zagen dat de 16-24 jarigen
niet alleen in het bestaansminimum, maar ook in de categorie ‘onderbeschermden’ (d.w.z.
het potentiële BM-cliënteel) sterk oververtegenwoordigd zijn. De leefloonwet wil deze
‘jeugdarmoede’ doorbreken door aan elke jongere die het minimuminkomen aanvraagt
binnen een bepaalde termijn een concreet traject naar werk aan te bieden. Dit kan in
principe alleen toegejuicht worden. De buitenlandse ervaringen met dergelijke
garantieplannen (zie Nicaise, 2001) hebben inmiddels aangetoond dat sommige
maatregelen bij de jongeren erg populair zijn (bv. de Britse New Deal) terwijl andere een
afschrikkingseffect kunnen uitoefenen (bv. de Deense en Finse ‘learnfare’-systemen) of zelfs
een sanctie-machine kunnen worden. Een ‘populair’ activeringsbeleid stoelt o.a. op volgende
geheimen: maatwerk met een zeer gepersonaliseerde begeleiding; een ruim arbeidsconcept
met keuzevrijheid tussen alternatieve trajecten, een degelijk statuut, en een stevige dosis
opleiding. De leefloonwet bevat diverse elementen in die richting. Als ze succesvol wordt, zal
dat idealiter in een eerste periode niet leiden tot een afname maar tot een toename van het
aantal cliënten, omdat degenen die nu nog geen bestaansminimum durven aanvragen zich
later misschien wel zullen melden. Een mislukking – bv. door een al te dwangmatige aanpak
– riskeert daarentegen méér jongeren te doen afzakken naar de categorie
‘onderbeschermden’. Veel zal dus afhangen van de kwaliteit van het aanbod in het kader
van deze nieuwe wet.

(6) Daarmee is nog geen oplossing voorhanden voor de –18 jarigen. we zagen dat ook kinderen
oververtegenwoordigd zijn in het bestaansminimum. Deze vaststelling schreeuwt evenzeer

                                                
5 In 1992 werden 1430 personen tewerkgesteld in art.60 §7, in januari 2001 waren dat er 6400 –

naast 1350 activeringen in andere statuten.
6 Thans kan het BM maximaal geactiveerd worden voor de duur die nodig is voor regularisering

van het recht op werkloosheidsuitkeringen; voor deeltijdse tewerkstelling bedraagt de
maximumduur 6 maanden. Vooral voor jongeren zijn deze termijnen vaak te kort als opstap
naar een duurzame integratie.

7 In 1998 kwam (volgens een enquête van het Ministerie van Sociale Zaken 50% van de art.60-ers
na afloop in de werkloosheid terecht, terwijl 30% aan het werk bleven.
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om een meer preventieve aanpak van de sociale bescherming, omdat geweten is dat
kinderen in armoede de hoogste kans lopen op langdurige armoede. Misschien ware het
wenselijk om een debat te openen over linken tussen het bestaansminimum en positieve
acties in het onderwijs ?

7. Praktische informatie

7.1 Perstekst

Deze tekst is integraal terug te vinden op de HIVA-website: http://www.kuleuven.ac.be/hiva

7.2 Publicatie

Naar aanleiding van dit onderzoek verschijnt volgende publicatie:

Steven Groenez & Ides Nicaise (2002), Traps and springboards in European minimum income
systems – the Belgian case, Leuven: HIVA, 138 blz., ISBN 90-5550-291-X (15€ excl. verzending)

De publicatie kan besteld worden bij:
Liesbeth Villa, HIVA - K.U.Leuven, E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven
tel. 016 32 33 44, fax 016 32 33 44
e-mail: Liesbeth.Villa@hiva.kuleuven.ac.be, internet: www.kuleuven.ac.be/hiva

7.3 Studienamiddag

Op dinsdag 11 juni zal ook een studienamiddag over dit thema doorgaan in het Bacob Auditorium
P.W. Seghers. Voor meer inlichtingen over de studienamiddag, contacteer Nancy Vertongen (tel.
016 32 33 70, e-mail: Nancy.Vertongen@hiva.kuleuven.ac.be) en http://www.kuleuven.ac.be/hiva

7.4 Meer informatie

Uiteraard staan wij ook ter beschikking om u meer informatie en commentaar te bezorgen. Hiervoor
kan u contact opnemen met:

Ides Nicaise, projectleider
tel. 016 32 33 37 of e-mail: Ides.Nicaise@hiva.kuleuven.ac.be

Steven Groenez, onderzoeker
tel. 016 32 33 54 of e-mail: Steven.Groenez@hiva.kuleuven.ac.be

HIVA - K.U.Leuven
E. Van Evenstraat 2e
3000 Leuven
tel. 016 32 33 33
fax 016 32 33 44
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Begeleidende tabel en figuur

Tabel 1 Evolutie in het maandelijks bedrag van het bestaansminimum (in Euro)

Jaar Samenwonende
echtgenoten

Alleenstaande
ouders

Alleenstaanden Samenwonenden

1/1990 560,66 504,61 420,50 280,34
1/1992 619,01 619,01 464,28 309,52
1/1994 644,27 644,27 483,02 322,01
1/1996 664,48 664,48 498,34 332,23
1/1998 691,32 691,32 518,47 345,64
1/2000 719,26 719,26 539,44 359,62
1/2002 762,96 762,96 572,21 381,48

Noot: in de nieuwe wet op het leefloon zal de categorie ‘samenwonende echtgenoten’ verdwijnen
en vervangen worden door een basisbedrag voor elke samenwonende (572,21 euro). Er zal een
nieuwe categorie met een verhoogd bedrag (667,59 euro) ingevoerd worden wanneer de
betrokkenen onderhoudsgeld moeten betalen voor hun kinderen of in geval van co-
ouderschap.

Figuur 1  Evolutie in het aantal bestaansminimumgerechtigden

Evolutie in het aantal bestaansminimumgerechtigden in België 
1990-2001
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