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Inleiding.

Bij de invoering van het bijstandssysteem in 1974 met de Wet op het 
Bestaansminimum veronderstelden beleidsmakers dat de bijstand 
slechts bestemd zou zijn voor een kleine groep mensen: de sociale zeker-
heid zou in een context van quasi volledige tewerkstelling zorgen voor 
inkomenszekerheid voor het gros van de bevolking. Voor hen voor wie 
dit systeem niet dekkend was, ontwierp —of eerder: officialiseerde— 
men het bijstandssysteem. De grote overwinning hierbij was dat hulp 
aan personen in nood die niet voldoende hadden bijgedragen aan het 
systeem van sociale zekerheid niet langer een kwestie van liefdadigheid 
was, maar dat mensen een effectief recht hadden op sociale steun. Ook 
bij de latere hervorming van het bestaansminimum naar het ‘recht op 
maatschappelijke integratie’ in 2002 bleef dit principe overeind.

De tijden veranderden echter en de groep bijstandsgerechtigden bleef 
niet klein. We tonen in dit hoofdstuk aan hoe demografische, econo-
mische en beleidsveranderingen sterke druk uitoefenen op de bijstand, 
en concluderen dat het ontwerp van de bijstand niet meer aangepast 
is aan de functie die het systeem momenteel in onze welvaartsstaat 
vervult. We sluiten af met verschillende suggesties om het design van de 
bijstand aan te passen aan de noden van vandaag.

De principes van de bijstand: maatwerk in tijden 
van nood.

De Belgische welvaartsstaat is grotendeels opgebouwd rond het prin-
cipe van wederkerigheid. Kort door de bocht: mensen betalen bijdragen 
wanneer ze werken, en in ruil daarvoor genieten ze van een (sociaal 
gecorrigeerde) verzekering op momenten waarin ze niet in staat zijn te 
werken, wegens ouderdom, ziekte, of werkloosheid. Afgeleide rechten 
zorgen ervoor dat bepaalde groepen ook gedekt worden door de sociale 
zekerheid op basis van hun relatie tot iemand die werkt. Zo hebben 
weduwen die zelf nooit gewerkt hebben wel recht op een (overle-
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vings-)pensioen op basis van de bijdragen van hun man, en bestaan er 
verhoogde uitkeringen voor personen met gezinslast.1

De bijstand daarentegen is er voor mensen of groepen die er niet in 
slagen toegang te verwerven tot die sociale zekerheid. Het is als het 
ware het sluitstuk, een laatste vangnet voor personen die door de mazen 
van het net vallen.2 De principes die de bijstand schragen zijn behoefte 
(mensen hebben nood aan steun) en —aanvankelijk eerder tussen 
de regels maar vanaf de wetswijziging in 2002 meer expliciet— een 
bereidheid tot wederkerigheid. Het inkomen van wie een leefloon wil 
ontvangen moet onder een bepaalde grens vallen, en de persoon moet 
bereid zijn om te werken, tenzij dit om billijkheids- of gezondheidsre-
denen niet mogelijk is.3 Het aanvankelijke opzet van het bijstandsstelsel 
als sluitstuk van een veelomvattende welvaartsstaat laat zijn sporen na 
in de institutionele opbouw van het stelsel: het systeem is lokaal veran-
kerd, en heeft verschillende kenmerken die erop gericht zijn de behoefte 
van een kwetsbare groep mensen te identificeren, te controleren en te 
remediëren.

Een aanvraag voor het recht op maatschappelijke integratie wordt 
gevolgd door een sociaal onderzoek, waarbij een sociaal werker nagaat 
hoe de integratie van de persoon het best verwezenlijkt kan worden (dat 
kan via een leefloon, maar evengoed via een aanbod voor tewerkstelling). 
Het sociaal onderzoek moet afgerond worden (en de beslissing genomen) 
binnen de dertig dagen na de aanvraag. Er zijn een aantal elementen die 
standaard moeten worden opgenomen in het verslag en worden nage-
gaan tijdens dit onderzoek: er moet een huisbezoek plaatsvinden, de 
ontoereikendheid van de bestaansmiddelen moet worden aangetoond 
en de sociaal werker moet beoordelen of de persoon werkbereid is. Waar 
bij andere uitkeringen gekeken wordt naar voorbije bijdragen, of de 
inkomsten op basis van het aanslagbiljet van de belastingen in de voor-
bije jaren, dient de middelentoets bij het leefloon om de onmiddellijke 
nood vast te stellen: er wordt gekeken naar de bestaansmiddelen op het 
moment van aanvraag. Hierbij brengt men ook vermogen, woningbezit 
of spaargeld in rekening. Men houdt bovendien rekening met andere 
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inkomens in het gezin, en de hoogte van de uitkering hangt sterker 
dan in de sociale zekerheid samen met de gezinssituatie.4 Het sociaal 
onderzoek gaat sowieso pas van start wanneer het OCMW bevoegd is 
voor de aanvraag, dit wil zeggen wanneer de aanvrager op het grond-
gebied van de gemeente van het OCMW verblijft. Bovendien moet 
steeds worden nagegaan of de aanvrager recht heeft op andere steun (in 
het jargon: of alle rechten zijn uitgeput), zoals alimentatie of een werk-
loosheidsuitkering. Op basis van het resulterende sociaal verslag, waarin 
de sociaal werker een voorstel tot beslissing geeft, neemt het Bijzonder 
Comité Sociale Dienst van het OCMW —dat bestaat uit burgers voor-
gedragen door de politieke partijen in een gemeente— een beslissing 
om het leefloon al dan niet toe te kennen. De beslissingsbevoegdheid 
van dit comité is deels afhankelijk van gemeente tot gemeente, maar ze 
beslissen zeker over de toekenning van het leefloon en van extra steun, of 
over sancties voor leefloongerechtigden. Aansluitend op dit hoofdstuk 
illustreren we dit proces om het recht op maatschappelijke integratie te 
openen, en wat er daarbij mis kan gaan, met het voorbeeld van Lena.

Men koos bij het installeren van het bestaansminimum in 1974 voor 
een lokaal ingebedde begeleiding op maat. Deze lokale verankering 
heeft zijn oorsprong in de armenzorg waar het bijstandssysteem uit 
groeide. De mensen die door de mazen van het net van de traditionele 
sociale zekerheid vielen, werden beschouwd als een kleine groep met 
zeer specifieke en uiteenlopende problemen die een intensieve bege-
leiding vereisten. De keuze voor het lokale niveau, en de lokale (poli-
tieke) inmenging, moet in deze context begrepen worden. Een inten-
sieve begeleiding is efficiënter op lokaal niveau, waar men rekening kan 
houden met de lokale context en met de verschillende specifieke noden 
van gezinnen. Deze lokale inbedding wordt tot op de dag van vandaag 
behouden. Een belangrijk deel (30-45%) van de bijstandsuitkering 
wordt nog steeds door de gemeente betaald en de opvolging gebeurt 
door OCMW’s die voornamelijk een lokale aansturing hebben.5

Ook het belang van het verplichte huisbezoek binnen het sociaal onder-
zoek kadert in de specifieke dubbele rol van de bijstand: noden lenigen 
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én vrijwaren dat de bestaande middelen enkel toekomen aan de mensen 
die er recht op hebben. Enerzijds is het een (intrusieve) manier om 
fraude op te sporen (de behoefte te controleren), anderzijds dient het 
om problemen binnen het gezin vast te stellen en mogelijke toeleiding 
naar extra hulp te voorzien.6

De risico’s van een op maatwerk gerichte 
aanvraagprocedure.

Wij zien een aantal knelpunten binnen deze procedure. Eerst en vooral 
is er de lokale fragmentering. Een aanvraag bij het ene OCMW leidt 
niet noodzakelijk tot het verderzetten van een leefloon na een verhuis 
(wat zeker bij een populatie die kwetsbaar is op de huurmarkt, vaker en 
onverwacht kan voorkomen). Een nieuw OCMW wordt bevoegd, een 
nieuwe maatschappelijk werker en een nieuwe raad.7 Bovendien bestaan 
er verschillen tussen OCMW’s in hoe het sociaal onderzoek juist wordt 
aangepakt,8 welke documenten worden opgevraagd, en wat de rol van 
de cliënt daar juist in is.9

Ten tweede is er de rol van de maatschappelijk werkers. In de huidige 
opzet van de toegang tot de bijstand moeten zij de nood identificeren, 
controleren, en inschatten wat de werkbereidheid is van de cliënten, en 
dit alles tijdens het huisbezoek en de weinige contacten die er tijdens 
de aanvraagprocedure van dertig dagen plaatsvinden. Uit een onder-
zoek bij bijna zeshonderd OCMW-medewerkers in Vlaanderen blijkt 
dat de begeleidingsverschillen groot zijn. Deze zijn het grootst wanneer 
de sociaal werkers moesten voorspellen of cliënten hun leefloon zouden 
verliezen als ze aangeboden werk weigerden. De verschillen zijn minder 
groot, maar wel bestaande, inzake het toekennen van uitkeringen. Deze 
vaststellingen zijn niet zo vreemd, gezien het zeer vage concept ‘werk-
bereidheid’ in de leefloonwet. Dit concept dient door een sociaal werker 
per cliënt geïnterpreteerd te worden. Het kan bijna niet anders dan dat 
er variatie optreedt bij deze interpretatie. Opvallend is dat de attitudes 
van sociaal werkers doorslaggevend blijken in de begeleidingskeuzes. 
Sociaal werkers die geloven in de efficiëntie en effectiviteit van de 
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huidige welvaartsstaat hebben een milder oordeel over werkbereidheid 
dan sociaal werkers die menen dat de welvaartsstaat een negatief effect 
heeft op het gedrag van mensen.10 Sociaal werkers geven in hetzelfde 
onderzoek aan dat het Bijzonder Comité Sociale Dienst in 80% van de 
gevallen het advies dat zij geven volgt. Dit betekent dat de visie van de 
sociaal werker op de situatie van een cliënt sterk bepaalt wat er met de 
cliënt gebeurt.

Ten derde zijn een aantal risico’s op non-take-up van de leefloon-uitke-
ring inherent aan hoe de toegangsprocedure nu is opgebouwd. De niet-
opname van het leefloon in België wordt geschat tussen 57% en 73%.11 
Het valt niet te zeggen in welke mate dit mensen zijn die denken het 
leefloon niet nodig te hebben, niet weten dat het bestaat, of denken niet 
in aanmerking te komen, dan wel mensen die ontmoedigd zijn geraakt 
in eerdere contacten met administraties of doorheen de lopende proce-
dure. In elk geval geeft het aan dat de toegang tot het leefloon minder 
vanzelfsprekend is dan we zouden verwachten van een uitkering die 
bestemd is voor mensen op de bodem van onze welvaartsstaat.

Uit de literatuur weten we dat bepaalde factoren het risico op non-take-
up vergroten. Het gaat dan onder andere om informatiekosten (weten 
dat een leefloon bestaat, of je er recht op hebt, en waar en hoe je het kan 
aanvragen) en proceskosten (de moeite die gepaard gaat met het indienen 
en afronden van een aanvraag).12 Momenteel vereist een aanvraag voor 
een leefloon verschillende handelingen, die elk risicofactoren kunnen 
vormen voor non-take-up. Er is vrij veel direct contact nodig met een 
sociaal werker, er is onduidelijkheid over het proces en over de toeken-
ning (door de interpretatie van werkbereidheid, door het politiek 
comité, en door hoe de sociaal werker hierop inspeelt), bestaansmid-
delen kunnen slechts in beperkte mate automatisch gecheckt worden en 
vereisen vaak extra documenten of handelingen van de aanvrager. Een 
sociaal werker komt al heel snel in een ‘controlepositie’, nog voor een 
vertrouwensrelatie voor intensieve begeleiding kan worden uitgewerkt. 
De proceskosten gaan niet enkel over het indienen van noodzakelijke 
en minder noodzakelijke documenten, de kwetsbare cliënt moet zich 
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ook (verschillende keren) ter plaatse begeven en tijd vrijmaken voor een 
huisbezoek. Daarnaast brengt een aanvraag ook psychosociale kosten 
mee. Je verhaal verschillende keren opnieuw moeten vertellen, de inter-
actie met (opnieuw) een andere maatschappelijk werker op een moment 
dat je dat niet kan opbrengen, schaamte overwinnen om in eerste 
instantie een OCMW binnen te gaan, je (vaak minder dan perfecte) 
huis moeten laten zien aan een vreemde… Het zijn allemaal moeilijk-
heden die we in de praktijk zien terugkomen, zoals ook het voorbeeld 
van Lena laat zien (cf. infra).

Ten slotte ondervinden ook sociaal werkers en OCMW’s nadelen 
van de huidige manier van werken. Er kruipt veel energie in verschil-
lende verplichte onderdelen van het sociaal onderzoek. Sociaal werkers 
moeten niet zelden ofwel veel druk uitoefenen op cliënten om de juiste 
informatie door te geven, ofwel veel van deze aspecten overnemen.13 
Dit is administratieve of controlerende energie en tijd die geënga-
geerde OCMW’s en sociaal werkers waarschijnlijk liever anders zouden 
inzetten. Zij focussen bij voorkeur op de begeleiding van de cliënt naar 
re-integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.14 Bijkomend 
brengt de wisselwerking tussen het Bijzonder Comité Sociale Dienst 
en de sociaal werker een (extra) onzekerheid in de toekenning van het 
leefloon in. Sociaal werkers voelen zich vaak verplicht om hun voorstel 
te staven met zoveel mogelijk extra formulieren, wat niet zelden een 
extra administratieve last betekent voor de cliënt of de sociaal werker.

Een exponentiële groei zet de oorspronkelijke 
principes onder druk.

Men zou kunnen stellen dat deze knelpunten de prijs zijn die betaald 
moet worden voor een maatgerichte bijstand. Een belangrijke kantteke-
ning hierbij is dat de rol van de bijstand sterk veranderd is. Het gaat niet 
meer om een systeem dat enkel en alleen zorgt voor een kleine groep 
maatschappelijk kwetsbare personen met uiteenlopende problemen, 
en waarvoor een van bij aanvang sterk maatgerichte aanpak te verant-
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woorden valt, ook al kunnen daar —zoals hierboven besproken— 
nadelen aan verbonden zijn. 

Sinds het ontstaan van de bijstand is het aantal personen dat een beroep 
doet op een bestaansminimum of een leefloon aanhoudend en sterk 
gestegen. Het aantal (equivalent) leefloongerechtigden groeide tussen 
het ontstaan van de bijstand in 1974 en nu van 10.000 tot meer dan 
140.000.15 Bovendien blijft deze groei van jaar tot jaar toenemen: hij 
lijkt dus niet enkel te liggen aan tijdelijke fenomenen. Integendeel, 
in het geheel van de sociale bescherming is de sociale verzekering —
gestoeld op economische prestaties en wederkerigheid— in vergelijking 
met de bijstand relatief minder belangrijk geworden, terwijl het aandeel 
van de bijstand —gestoeld op behoefte en bereidheid tot wederkerig-
heid— de voorbije decennia toenam.

Deze groei wijst op structurele problemen elders in onze welvaartsstaat 
en op onze arbeidsmarkt, die gezorgd hebben voor nieuwe groepen 
mensen die nood hebben aan hulp.16 Door de rol van de bijstand als 
laatste vangnet komen deze groepen terecht in de maatgerichte bijstand, 
of ze nu nood hebben aan deze specifieke intensieve lokale begeleiding 
of niet. Zo verminderde de vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten 
aanzienlijk en krijgen die een lage economische waardering. Tevens zijn 
de huidige ‘afgeleide’ sociale rechten niet meer aangepast aan de wijzi-
gende gezinsvormen en de feitelijke individualisering. Ten slotte hebben 
nieuwkomers tijd nodig om rechten op te bouwen in de sociale zeker-
heid. Hun duurzame kansen op de arbeidsmarkt zijn bovendien beperkt. 
De onderwijsloopbanen van kinderen van laaggeschoolde ouders en van 
mensen met een migratieachtergrond verlopen vaak moeizaam, waar-
door ook de komende generatie moeilijkheden zal ondervinden om een 
plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Langdurige of weerkerende 
werkloosheid is geen breed verspreid risico meer, maar een geconcen-
treerd risico dat voornamelijk optreedt bij laaggeschoolde mensen die 
—wanneer ze tewerkgesteld zijn— slechts in geringe mate bijdragen 
aan de sociale zekerheid en dus geen of maar beperkte rechten op 
ondersteuning uit deze sociale zekerheid opbouwen.
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Ten dele is het opvangen van een aantal van deze nieuwe doelgroepen 
in de bijstand een bewuste keuze geweest. Dan gaat het met name om 
studenten, EU-burgers, en erkende vluchtelingen of vluchtelingen met 
een tijdelijk verblijfsstatuut. Vanuit de vaststelling dat het onmogelijk 
is om voor deze groepen geen minimuminkomen te voorzien én dat 
ze geen recht hebben op de traditionele sociale zekerheid, paste men 
de bijstandswetgeving aan zodat ook zij rechten konden laten gelden. 
Daarmee heeft de politiek zelf deels de focus op de bijstand als een 
maatgericht systeem overboord gezet. Deels werd dit ondervangen 
door voor deze nieuwe groepen een hogere federale terugbetaling aan 
de OCMW’s te voorzien. Zo geven studenten recht op een verhoging 
van de federale terugbetaling met 10%.17 Voor daklozen en voor vluch-
telingen met een tijdelijk verblijfsstatuut (subsidiair beschermden) geldt 
een terugbetaling van 100% van het leefloon, toch voor respectievelijk 
twee en vijf jaar (of tot ingeschreven in het bevolkingsregister).18

Ook veranderingen in de sociale zekerheid leidden tot de stijging van het 
aantal leefloongerechtigden. Al een aantal jaren wordt de band tussen 
bijdragen en uitkeringen (terug) versterkt binnen de sociale zekerheid,19 
en wordt er nauwer toezicht gehouden op het zoekgedrag van werk-
lozen.20 Ook deze trend leidt (bedoeld of onbedoeld) tot een stijging van 
het aantal leefloongerechtigden. Zo doet een deel van gesanctioneerden 
binnen de werkloosheidsverzekering een beroep op een leefloon om 
voor de duur van de sanctie rond te komen.21 Een ander voorbeeld is 
de hervorming van de wachtuitkering naar de beroepsinschakelings-
uitkering.22 Deze hervorming zorgde voor een eenmalige overheveling 
van 6.304 personen, of 22% van de personen die een beroep deed op de 
wachtuitkering, naar het leefloon.23 Daarnaast betekent de hervorming 
dat er in de toekomst structureel minder personen recht hebben op de 
beroepsinschakelingsuitkering. Een deel van hen zal terechtkomen in 
het leefloonstelsel.24 Het betreft hier een groep die van nationale soli-
dariteit verhuist naar meer discretionaire (en deels lokaal gefinancierde) 
solidariteit. Ten slotte is een deel van de stijging van de bijstandspopu-
latie ook te wijten aan stijgingen van de leefloonbedragen en inkomens-
grenzen, die geleid hebben tot een grotere groep rechthebbenden.25
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Sinds het ontstaan zijn zowel de aantallen als de samenstelling van de 
bijstand sterk veranderd, met meer alleenstaanden, jongeren, mannen 
en personen met migratieachtergrond. Bij deze groepen gaat het niet 
langer uitsluitend om een gemarginaliseerde groep die nood heeft aan 
een intensieve begeleiding, maar om verschillende groepen, die binnen 
hun groep vrij homogeen (kunnen) zijn. Denk daarbij aan gescheiden 
vrouwen die nooit eerder zelf gewerkt hebben, recente migranten of 
vluchtelingen die nog rechten moeten opbouwen binnen de sociale 
zekerheid, of studenten. Met bovenstaande willen we niet zeggen dat 
deze groepen nooit nood zullen helpen aan begeleiding op maat, maar 
in se is er voor velen a priori geen reden meer om aan te nemen dat zij 
nood hebben aan een intensievere begeleiding dan iemand die (lang-
durig) werkloos is in het werkloosheidsstelsel.

Opnieuw naar een bijstand als laatste vangnet?

Samenvattend beschouwen we de ongemakkelijke spreidstand tussen 
de oorsprong van de bijstand als een maatgericht, lokaal en enigszins 
discretionair systeem versus de grote en groeiende groepen die er een 
beroep op doen als het grootste probleem van het huidige stelsel. Op 
basis van deze observatie stellen we in dit deel een aantal mogelijke 
pistes voor om de bijstand toegankelijker te maken en ten volle zijn 
rol als laatste vangnet te laten spelen voor de grotere en meer diverse 
doelgroep waar de bijstand nu verantwoordelijk voor is. Het dient opge-
merkt dat deze pistes niet specifiek voor België onderzocht zijn. Wel 
baseren we de voorstellen op gekende pijnpunten en in de mate van het 
mogelijke —op basis van internationaal onderzoek— op aannemelijke 
remedies. Desalniettemin is er verder onderzoek nodig naar de haal-
baarheid en naar mogelijke onverwachte negatieve effecten.

Een eerste voorstel draait rond het vereenvoudigen van de aanvraag- 
en toekenningsprocedure van een leefloon. Goede voorbeelden uit de 
literatuur en het buitenland tonen dat het wegwerken van proceskosten 
kan leiden tot een hogere opname van sociale rechten.26 Zoals hierboven 
besproken, wegen proceskosten in de leefloonaanvraag potentieel sterk 
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door. We beogen daarom een opsplitsing tussen enerzijds een adminis-
tratieve aanvraag en anderzijds elementen die eerder passen binnen een 
maatgerichte individuele trajectbegeleiding.

We stellen voor om een aantal van de huidige elementen van het sociaal 
onderzoek, die sterk passen binnen een begeleiding op maat, niet van 
bij aanvang op te nemen. Het huisbezoek en het inschatten van werk-
bereidheid zorgen immers al van bij aanvang voor een gewrongen 
relatie tussen de sociaal werker en de cliënt, en vertragen potentieel de 
aanvraag. Bovendien blijkt uit het hierboven beschreven experimenteel 
onderzoek bij bijna zeshonderd sociaal werkers dat enerzijds het gebrek 
aan werkbereidheid niet betekent dat een cliënt geen kans heeft op een 
leefloon en anderzijds dat de inschatting van het recht op leefloon bij 
een gebrek aan werkbereidheid voor variatie in dienstverlening zorgt.27 
Cliënten die zichzelf niet werkbereid opstellen hebben volgens de deel-
nemende sociaal werkers toch 75% kans op een leefloon.28 Het lijkt 
erop dat het gros van de sociaal werkers en OCMW’s cliënten graag het 
voordeel van de twijfel gunnen, de financiële nood lenigen en de verdere 
interpretatie van werkbereidheid houden voor tijdens het traject. Het 
lijkt ons dan ook opportuun om de bestaande discretionaire ruimte uit 
de aanvraagprocedure te halen. Deze wijziging zou geen grote veran-
dering inhouden ten opzichte van de huidige praktijk, maar zou wel de 
bestaande toekenningsverscheidenheid minimaliseren en tevens voor-
komen dat het contact tussen sociaal werker en cliënt van bij aanvang 
getekend is door wantrouwen. We pleiten hier dus niet voor de afschaf-
fing van de werkbereidheidseis an sich. Wel denken we dat het nuttiger 
is werkbereidheid pas in rekening te brengen nadat het laatste vangnet 
in werking is getreden, en er dus kan gekeken worden naar het gedrag 
van cliënten in een genormaliseerde situatie, vanuit een vertrouwens-
band tussen sociaal werker en cliënt. Wat we hier willen opmerken, is 
dat het een heel andere realiteit is om in lokale en discretionaire beleids-
autonomie te voorzien met betrekking tot een relatief beperkt aantal 
mensen die tussen de mazen van het net vallen, dan wel voor een steeds 
groter deel van de mensen die een beroep doen op sociale bescherming. 
Problemen van draagkracht (de individuele begeleiding vergt veel inzet 
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van middelen en personeel) en van billijkheid worden er meer prangend 
door.

Dit is een verregaand beleidsvoorstel, dat indien niet in zijn volledig-
heid toepasbaar, misschien wel kan overwogen worden voor specifieke 
groepen. We noemen drie eerder kleine groepen. Ten eerste, cliënten die 
van de ene naar de andere gemeente verhuizen en voor wie —volgens 
henzelf en/of volgens het OCMW waar ze vandaan komen— er behalve 
het verhuizen niets verandert aan hun leefsituatie. Via het uitwisselen 
van de gegevens in het elektronisch sociaal dossier is het mogelijk om in 
eerste instantie het leefloon te laten doorlopen.29 Na zo’n hernieuwing 
van de toekenning kan wel een huisbezoek gepland worden of kunnen 
eventuele bronnen van inkomsten verder onderzocht worden. In een 
aantal gemeenten is deze procedure momenteel al een evidentie.

Een tweede groep zijn cliënten die een leefloon ontvangen, tijdelijk werk 
vinden, maar na een aantal maanden terug op een leefloon vallen. Men 
kan zich afvragen of voor deze cliënten het sociaal onderzoek helemaal 
opnieuw opgestart dient te worden. In sommige gemeenten gebeurt dit 
wellicht standaard niet, andere gemeenten houden zich aan de letter van 
de wet en doen een nieuw sociaal onderzoek en huisbezoek die meestal 
niet veel nieuwe informatie opleveren, maar veel kostbare tijd en energie 
vergen.

Een derde groep zijn jongeren die meerderjarig worden in een voor het 
OCMW gekend gezin met een laag inkomen. Deze jongeren hebben 
hierdoor recht op een (aanvullend) leefloon samenwonende. Verschei-
dene gemeenten roepen hier al billijkheidsredenen in om het sociaal 
onderzoek, met huisbezoek, niet helemaal uit te voeren, nemen de gege-
vens over uit het dossier van de ouders en focussen onmiddellijk op de 
begeleiding gericht op de integratie van de jongere in de arbeidsmarkt.

Dit zijn eerder evidente voorstellen voor een beperkte groep van de 
leefloonpopulatie. Andere groepen zijn groter, zoals pas erkende vluch-
telingen. Zij komen uit een opvangcentrum of een lokaal opvangini-
tiatief. Hun situatie is in vele gevallen standaard. Ze volgen taallessen 
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en hebben geen inkomen. Mits goedkeuring van de cliënt kan ook hier 
het elektronisch sociaal dossier uitgewisseld worden en kan het leefloon 
zonder uitgebreid sociaal onderzoek toegekend worden. Het spreekt 
voor zich dat nadien opvolging en onderzoek nodig is (bijv. opvolging 
taallessen, begeleiden en controleren van het werk zoeken in peri-
odes waarin dit mogelijk is…), maar de aanvankelijke toekenning kan 
eenvoudig verlopen. Een andere grotere groep zijn cliënten die tijdelijk 
geschorst worden door de werkloosheids- of ziekteverzekering. Deze 
periodes zijn vaak bijzonder kort (zes à acht weken). We vragen ons af 
of hier niet bewust kan gekozen worden voor eenvoudige inkomens-
concepten en gekende gezinsconcepten (zie verder), omdat een uitge-
breid sociaal onderzoek niet lijkt op te wegen tegen de korte tijd dat de 
cliënten een beroep doen op de bijstand.

Een laatste voorstel gaat verder. Men zou ervoor kunnen kiezen om een 
‘leefloon samenwonende’ eerder makkelijk toe te kennen en een uitge-
breid sociaal onderzoek pas op te starten als de gerechtigde aangeeft 
niet samenwonend te zijn met iemand. Op deze manier heeft de cliënt 
al zekerheid over een gedeeltelijke uitkering die eventueel kan opge-
trokken worden na verder onderzoek. We gaan ervan uit dat in overleg 
met OCMW-medewerkers die in de praktijk staan talloze groepen of 
situaties kunnen gedetecteerd worden waarvoor een vereenvoudiging 
van procedures mogelijk is. Het is hierbij belangrijk dat niet gestreefd 
wordt naar meer specifieke regelgeving per doelgroep, maar naar het 
verlichten van de procedures voor de hele leefloonpopulatie of voor 
specifieke groepen binnen de leefloonpopulatie.

Het uitstellen van de meer discretionaire elementen tot de aanvraag 
is goedgekeurd, opent ook de mogelijkheid tot een meer administra-
tieve afhandeling van de leefloonaanvraag, zoals ook het geval is voor 
de meeste andere uitkeringen binnen onze welvaartsstaat. We hebben 
een administratieve —telefonische, online of aan een loket— aanvraag 
voor ogen waarbij enkele gemakkelijk te controleren gegevens worden 
gevraagd, gevolgd door een snelle beslissing. Men zou in eerste instantie 
kunnen werken met een gestandaardiseerd aanvraagformulier, waarop 
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de cliënt zelf of in samenwerking met een sociaal werker alle nodige 
informatie kan ingeven. Idealiter worden een aantal elementen al auto-
matisch ingevuld bij ingeven van het rijksregisternummer. Momenteel 
wordt dit belemmerd omdat de toekenning van het leefloon afhangt van 
elementen die niet door de overheid gekend zijn. Zo wordt spaargeld 
mee in rekening gebracht, en kijkt men naar het huidige netto inkomen. 
Ook kijkt men naar inkomens van andere personen in het gezin, en 
hanteert men daarbij andere gezinsconcepten dan reeds administra-
tief gekend zijn. Cliënten worden geacht bewijsstukken te leveren voor 
deze verschillende inkomensgegevens. Vermits men via een leefloon een 
behoeftegebonden uitkering wil voorzien is deze manier van werken 
zeker te verantwoorden. We zien hier dan ook geen eenvoudige oplos-
sing. Eventueel is het mogelijk om met inkomens- en gezinsconcepten 
te werken die administratief bekend (zullen) zijn, en bij een aanvraag 
te werken met voorlopige verklaringen van inkomen. Een verklaring 
op eer kan dan later gecheckt worden aan de hand van looninformatie, 
die elk kwartaal beschikbaar is, en uiteindelijk finaal aan de hand van 
belastinggegevens.

Het gevaar bestaat natuurlijk dat fluctueringen in het inkomen zorgen 
voor verschillen in nood in een bepaalde maand en de informatie uit de 
jaarlijkse belastinggegevens later, wat kan leiden tot terugvorderingen 
van uitkeringen. Bovendien blijven er gegevens die noodzakelijk zijn 
voor het opereren van een behoeftegebonden systeem, zoals de waarde 
aan roerende goederen, die niet —ook niet met vertraging— volledig 
door de overheid gekend zijn. In die zin lijkt een volledige aanpas-
sing naar eenvoudigere inkomensconcepten pas opportuun wanneer 
de datastromen binnen de overheid verder zijn uitgebouwd. Het dient 
opgemerkt dat er reeds belangrijke stappen in die richting worden 
genomen.30 In de omgekeerde richting is het met de uitbouw van de 
bufferdatabank reeds mogelijk om sociale voordelen die gekoppeld zijn 
aan het leefloonstatuut automatisch toe te kennen. Iemand die bij de 
overheidsdienst die bevoegd is voor het terugbetalen van de leeflonen 
aan de gemeenten (POD MI) gekend is als leefloonontvanger, zal via 
de koppeling van de datastromen automatisch het sociale tarief voor gas 
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en elektriciteit genieten. Voor een volledige administratieve —en zeker 
voor een automatische— toekenning van het leefloon zullen echter 
verdere stappen moeten worden gezet, niet in het minst de uitbouw van 
een vermogenskadaster en een snellere beschikbaarheid van gangbare 
inkomensconcepten.

Een belangrijke bedenking hierbij is dat men erover moet waken dat 
dergelijke geharmoniseerde inkomensconcepten om een verdere admi-
nistratisering, vereenvoudiging of automatisering van de aanvraag 
mogelijk te maken, steeds betrekking blijven hebben op de werkelijke 
situatie. Het risico bestaat dat door een doorgedreven harmonisering 
steeds dezelfde mensen voordelen mislopen. Bovendien kunnen er 
goede redenen zijn om in bepaalde gevallen af te wijken van de admi-
nistratieve inkomensconcepten of samenleefsituaties. Zo kan het zijn 
dat iemand officieel bekend staat als samenwonend, maar dat een 
sociaal onderzoek kan aantonen dat inkomen en kosten niet gedeeld 
worden onder huisgenoten. Ook de logische voorwaarde dat bij jonge 
mensen rekening gehouden wordt met het inkomen van de ouders 
moet blijvend overruled kunnen worden als sociaal werkers inschatten 
dat de relatie te fragiel is om de ouders aan te spreken. De verwachting 
dat van een ex-echtgenoot alimentatie wordt geëist, kan in sommige 
gevallen uitgesteld worden tot de echtscheidingsprocedure helemaal 
rond is om zo het proces niet te verzwaren. Het is een potentieel risico 
van vereenvoudiging of automatisering dat sociaal werkers of OCMW’s 
situaties vertalen in voorwaarden of categorieën die in de wetgeving 
voorzien zijn en niet meer omgekeerd, namelijk de wetgeving vertalen 
vanuit het oogpunt van de cliënt.31 De ruimte om discretionaire beslis-
singen te nemen dient gevrijwaard te blijven. Bij geweigerde aanvragen 
dient zeker gecheckt te worden of de personen in kwestie niet toch 
in aanmerking kunnen komen en indien dit niet het geval is, of ze op 
andere manieren ondersteund moeten en kunnen worden.

Een meer administratieve aanvraag gaat bij voorkeur gepaard met 
verbeterde informatieverstrekking en met outreach. Vaak zijn poten-
tiële cliënten zich niet bewust van het bestaan van een uitkering of van 
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hun recht erop. Actief op zoek gaan naar mogelijke rechthebbenden 
(outreach) en een verbeterde informatieverstrekking zouden kleine, 
maar goede stappen in de juiste richting zijn. Informatiekosten kunnen 
worden verminderd door gerichte informatiecampagnes en duidelijke 
overheidscommunicatie. Zo zouden potentieel rechthebbenden alle 
informatie over de bijstand moeten kunnen vinden op een algemene site, 
waar ze in een rekenmodule hun inkomen kunnen ingeven en uiteinde-
lijk een schatting krijgen van de hoogte van hun uitkering, gevolgd met 
een heldere uitleg van waar die aan te vragen en met welke documenten. 
Zulke informatie zou kunnen opgenomen worden in het e-loket Mijn 
burgerprofiel dat de Vlaamse overheid momenteel uitwerkt: een online 
tool waarop burgers informatie kunnen terugvinden over hun persoon-
lijke gegevens die bij verschillende overheden bekend zijn. Via dit loket 
zal de burger ook op de hoogte gehouden worden van te vervolledigen 
formulieren of dossiers. Potentieel kan de burger ook uitzoeken of hij —
uitgaande van de bekende persoonlijke gegevens— recht heeft op uitke-
ringen of voorzieningen. Mijn burgerprofiel is er expliciet op gericht om 
de informatie makkelijker toegankelijk te maken voor burger én ambte-
naren en om de tijd van ambtenaren en hulpverleners vrij te maken voor 
mensen die intensieve ondersteuning nodig hebben.32

Een laatste punt dat met deze voorstellen ter discussie komt, is de lokale 
inbedding van de leefloonaanvraag. Nu al bakent de federale over-
heid specifieke groepen af, zoals subsidiair beschermden en studenten, 
waarvoor zij (via extra financiering en daardoor onrechtstreeks ook 
een sterkere rechtenverzekering) meer verantwoordelijkheid opneemt. 
Wanneer gekozen wordt voor een meer administratieve aanvraag, kan 
deze aanvraag ook deels losgekoppeld worden van lokale instanties. Dit 
maakt het continueren van het leefloon bij verhuis of na een sanctie 
door andere systemen van de sociale zekerheid evidenter. Cliënten 
kunnen ook beter de baten van de uitkering en de vereiste procedures 
inschatten wanneer hierin geen verschillen tussen gemeentes kunnen 
optreden. Bovendien is het niet duidelijk waarom elke individuele 
aanvraag nog besproken moet worden op een raad die samengesteld is 
uit niet-professionelen. Waarom kiezen we niet voor een échte, natio-
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nale bodem onder de welvaartsstaat, gebaseerd op nationale solidariteit? 
De vraag die dan opkomt, is wat nog de functie van de OCMW’s zal 
en kan zijn. Wij zien deze aanpassingen als het terugbrengen van het 
OCMW tot zijn oorspronkelijke functie: het laatste vangnet voor zij 
die elders uit de boot vallen of die niet voldoende ondersteund worden 
door de bestaande instanties, dit zowel financieel (aanvullende hulp) 
als psychosociaal (administratieve ondersteuning, huisvesting, kinder-
opvang…) of arbeidsgerelateerd (specifieke activeringstrajecten). 

Discussie en conclusie.

In dit hoofdstuk vertrokken we vanuit de observatie dat de huidige 
organisatie van de bijstand de toegang tot dit laatste vangnet bemoei-
lijkt. Bovendien beargumenteren we dat de lokale organisatie, met een 
sterk maatgerichte focus al van bij het beoordelen van de aanvraag, niet 
meer past binnen de huidige rol van de bijstand. Het gaat immers niet 
langer om een stelsel dat zorgt voor een kleine groep mensen die door 
de mazen van een steeds alomvattendere sociale zekerheid vallen, maar 
om een systeem dat steeds verder groeit nu de mazen van de sociale 
zekerheid, onder economische en demografische druk, maar ook als 
gevolg van het terug versterken van het wederkerigheidsprincipe in de 
sociale zekerheid, steeds groter worden.

Onze voorstellen focussen dan ook op het vergemakkelijken van de 
toegang tot de bijstand en op maatregelen die de bijstand zijn rol van 
laatste vangnet teruggeven. We benadrukten daarbij vooral oplossingen 
die de toegang tot de bijstand vergemakkelijken door maatwerk en het 
recht op een minimuminkomen los te koppelen. We stellen voor de 
bijstand te hervormen tot een gemakkelijk toegankelijke bodem van de 
welvaartsstaat, waarbij intensieve trajectbegeleiding met huisbezoeken 
toegespitst wordt op specifieke groepen met complexe problemen en/of 
naar een later moment in het traject. Daartoe stellen we een aantal prin-
cipes in vraag: de lokale organisatie van het leefloon en de maatgerichte 
opvolging van bij aanvraag.
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Deze beleidsaanbevelingen gaan nog voorbij aan een ander pertinent 
probleem: het niveau van de uitkeringen. Deze liggen ruimschoots 
onder de relatieve armoederisicolijn van 60% van het mediaan equiva-
lent huishoudinkomen.33 Ten opzichte van de referentiebudgetten —
geprijsde korven van goederen en diensten die minimaal noodzakelijk 
worden geacht om te participeren in de Belgische samenleving—, scoren 
ze vaak nog slechter.34 Dit hangt samen met de gepercipieerde noodzaak 
om bijstandsuitkeringen onder de minima van de sociale zekerheid te 
laten vallen35 en toch zeker onder de inkomens die men kan verzekeren 
op de arbeidsmarkt36 om werkloosheidsvallen te vermijden. Binnen een 
eenvoudigere toegang kan men volgens ons wel opteren voor uitkeringen 
die hoger liggen dan de minima in de sociale zekerheid. Het voordeel 
van toegang hebben tot de sociale zekerheid is dan dat dit onafhankelijk 
is van ander inkomen in het gezin, en niet zozeer in de hoogte van de 
uitkering. Personen die recht hebben op sociale zekerheid en verder geen 
inkomen hebben, kunnen een bijpassing vragen in de —vlot toeganke-
lijke en minder stigmatiserende— bijstand. Het probleem blijft evenwel 
dat een middelengetoetst systeem tot afhankelijkheidsvallen kan leiden. 
De bijstand heeft echter nu reeds maatregelen om zulke afhankelijk-
heidsvallen te vermijden of te verzachten. Het mag echter duidelijk zijn 
dat dit geen goedkope optie is. Een studie berekende dat de kost van 
het voorzien van een minimum dat beschermt tegen armoede, terwijl 
financiële werkincentieven gelijk blijven, zou oplopen tot 4,2% van het 
netto nationaal inkomen.37

Toch maken de hoge non-take-up percentages en de stijgende toevlucht 
tot een inadequate bijstand duidelijk dat er wel degelijk nood is aan 
een sluitend vangnet. We achten het dan ook noodzakelijk verder te 
gaan met de administratisering en toegankelijkheid van een rechtszeker 
minimum, en daarbij de heilige huisjes niet te schuwen.
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Bijstand in de praktijk: Lena.

In een praktijkvoorbeeld geven we aan wat de huidige invulling van de 
toegang tot de bijstand voor een individuele cliënt betekent, op basis 
van de ervaringen van een cliënt die wij opvolgden, Lena.38

Lena is 20 jaar. Ze studeerde succesvol af aan het middelbaar, startte 
daarna een hogeschoolopleiding, maar brak deze voortijdig af. Ze gaat 
op zoek naar werk, krijgt verschillende korte contracten, maar wordt 
nergens lang aangeworven. Uiteindelijk heeft ze te weinig geld om 
zichzelf te onderhouden. Ze betaalt enkele keren haar huur laattijdig of 
slechts gedeeltelijk. Na lang uitstellen raapt ze de moed bij elkaar om 
aan te kloppen bij het OCMW van haar gemeente om een leefloon aan 
te vragen.

Bij haar aanvraag gaat de maatschappelijk werker na of Lena recht heeft 
op andere uitkeringen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Wel zal Lena 
binnen een aantal maanden recht hebben op een inschakelingsuitke-
ring, een uitkering voor werkzoekende jongeren die een basisopleiding 
hebben afgerond en een wachttijd van twaalf maanden hebben door-
lopen, maar niet voldoende hebben gewerkt om recht te hebben op een 
werkloosheidsuitkering. 

De maatschappelijk werker gaat ervan uit dat het feit dat het leefloon 
tijdelijk is de kans op een positieve beslissing van de raad zal vergroten. 
Daarom wil ze bij het sociaal verslag een formulier voegen dat duide-
lijk maakt dat Lena snel recht zal hebben op de inschakelingsuitkering. 
Op zich is dit formulier niet nodig voor de eigenlijke leefloonaanvraag, 
maar toch moet Lena drie documenten opvragen bij twee verschillende 
diensten. Bij de VDAB krijgt ze het eerste document mee maar moet 
ze wachten op het tweede tot een vakbond de resterende tijd tot het 
verkrijgen van de inschakelingsuitkering berekend heeft. De vakbond 
wil niet starten met de berekeningen voor ze het andere formulier van 
de VDAB ter beschikking heeft. Na twee weken is de VDAB uiteinde-
lijk te overtuigen om toch ook dat andere document op te maken.
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Vervolgens loopt het pas goed mis. Wanneer bij het huisbezoek de 
maatschappelijk werker de partner van Lena schilderend in het appar-
tement aantreft, trekt ze de conclusie dat Lena samenwonend is. Op 
basis van die gevolgtrekking keurt de raad de aanvraag voor een ‘leef-
loon alleenstaande’ af, ondanks protest van Lena en zonder verdere 
controle. Wanneer Lena uiteindelijk (zelf ) ontdekt dat ze ondanks die 
beslissing toch een aanvraag kan starten om een leefloon aan het niveau 
van een samenwonende te bekomen, is haar huurachterstand door alle 
problemen met de aanvraag al zo ver opgelopen dat ze haar apparte-
ment moet verlaten.

Lena vindt onderdak bij vrienden in een andere gemeente. Dit maakt 
een ander OCMW bevoegd. Om haar aanvraag verder te zetten moet 
ze dus opnieuw haar verhaal doen, opnieuw informatie verschaffen…  
Haar frustratie uit zich in een ongeïnteresseerde houding tijdens het 
gesprek. De (nieuwe) maatschappelijk werker geeft bars aan dat ze niet 
werkbereid overkomt en dat ze begeleiding nodig heeft. Lena loopt ei 
zo na naar buiten.

Ondertussen blijven de problemen van Lena zich verder opstapelen. 
Met elke teleurstelling verhoogt de kans dat ze zich volledig afkeert van 
deze laatste mogelijkheid tot hulp.
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