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1. Inleiding 

Het regeerakkoord van de federale regering stelt: “Activering blijft het speerpunt van het armoedebeleid. 

De regering zal erover waken dat de middelen voor armoedebestrijding zo worden ingezet dat zo veel 

mogelijk mensen uit de armoede blijven en raken. De OCMW’s hebben terzake een belangrijke taak te 

vervullen en moeten daartoe over de nodige instrumenten beschikken. Het systeem van socioprofessionele 

vrijstelling zal op basis van een evaluatie worden geoptimaliseerd om de professionele integratie te 

bevorderen en de werkloosheidsval te vermijden.” 

De socioprofessionele (SPI-)vrijstelling zorgt ervoor dat het loon van een RMI-gerechtigde die begint 

te werken – of de premie die hij/zij ontvangt voor het volgen van een opleiding of stage – onder 

bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van de bestaansmiddelentoets. Het is 

dankzij de socio-professionele vrijstelling dat het netto inkomen van een RMI-gerechtigde kan 

toenemen als die een beperkt inkomen verwerft door middel van socio-professionele integratie. 

Echter, de huidige regeling heeft een aantal beperkingen. Sommige knelpunten zijn in het recente 

verleden reeds aanleiding geweest tot beleidswijzigingen.  

Eén van de knelpunten die uit vorig onderzoek naar voor kwam is de beperking van de SPI-vrijstelling 

in de tijd (De Vil e.a., 2010; Bogaerts e.a., 2012). Tot voor kort was het recht op SPI-vrijstelling 

beperkt tot drie jaar, en deze termijn liep ononderbroken door vanaf de eerste dag van het 

arbeidscontract of opleiding, ongeacht of de duur van de socio-professionele integratie. Met het 

Koninklijk besluit van 25 april 20141 werd het recht op een SPI-vrijstelling in tijd verlengd: de periode 

dat een RMI-gerechtigde effectief kan genieten van de SPI-vrijstelling bleef onveranderd op drie jaar, 

maar de termijn waarin deze vrijstellingsperiode van drie jaar kan worden opgebouwd werd verlengd 

van drie naar zes jaar. De vrijstellingsperiode van drie jaar moet met andere woorden worden 

beschouwd als een krediet dat middels onderbroken tewerkstellingen en beroepsopleidingen 

opgebouwd kan worden gedurende een termijn van zes jaar.  

De onduidelijkheid die heerste over de berekeningswijze van het aanvullend leefloonbedrag van een 

SPI-gerechtigde kreeg zijn beslag in de algemene omzendbrief van 17 juni 2015 bij de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Daarin wordt de berekeningswijze van het 

resterende leefloon uitgelegd in 5 stappen en verder toegelicht aan de hand van concrete 

voorbeelden.  

De doelstelling van dit onderzoek is om, in navolging van bovenstaande bepaling in het 

regeerakkoord, en gegeven de recente veranderingen, een voorstel te formuleren voor concrete en 

realistische aanpassingen van de regelgeving met het oog op een betere professionele integratie van 

leefloongerechtigden en dit op relatief korte termijn. We bouwen daarvoor verder op het onderzoek 

dat terzake werd verricht (De Vil e.a., 2010; Bogaerts e.a., 2012), maar vullen dit verder aan met een 

nieuwe kwantitatieve analyses en diepte-interviews met maatschappelijk werkers.  

Het onderzoek bestaat uit 3 luiken: 

 

1. Een kwantitatieve analyse van administratieve data van de POD MI 

                                                           
1
 Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende 

het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (B.S. van 1 juli 2014) –

herziening van de voorwaarden voor de sociaalprofessionele vrijstelling van de beroepsinkomsten 

(artikel 35, § 1, eerste lid van het KB van 11.7.2002). 
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Deze analyse beoogt de recente trends in het gebruik van SPI-vrijstelling en het profiel 

van SPI-gerechtigden in kaart te brengen. Het doel van de hervorming van 2014 was het 

gebruik van de SPI-vrijstelling aan te moedigen. We zullen nagaan in hoeverre deze 

maatregel sinds ze in werking trad op 1 oktober 2014 effectief geleid heeft tot een 

toename in de toepassing van de SPI-vrijstelling, en/of geleid heeft tot een wijziging in het 

profiel van de populatie die van de vrijstelling gebruik maakt.  

 

2. De verzameling van kwalitatief materiaal over de toepassing en hervorming 

van de SPI-vrijstelling in de praktijk, op basis van diepte-interviews bij een 

representatief staal van OCMW’s over heel België.  

De OCMW’s zullen betrokken worden door de onderzoeksequipe via diepte interviews 

uitgevoerd bij een representatief staal van OCMW’s. Waar het voorgaand onderzoek 

focuste op de knelpunten in de uitvoering van de SPI-vrijstelling in de periode 

voorafgaand aan de hervorming, beogen we hier een zicht te krijgen op veranderingen in 

de praktijk sedertdien. We zullen ook de haalbaarheid bevragen van een aantal 

beleidsalternatieven. 

3. Het formuleren van beleidsaanbevelingen 

Dit luik omvat naast het formuleren van beleidsaanbevelingen ook een raming van de 

verwachte impact van alternatieve systemen op de inkomenssituatie van 

leefloongerechtigden die gaan werken (en eventuele inactiviteitsvallen) en van de 

budgettaire impact van de voorgestelde aanpassingen 

Het project wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen het Panel Démographie Familiale van 

de ULG, de POD MI, de FOD sociale Zekerheid en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman 

Deleeck (CSB) van de Universiteit Antwerpen, dat tevens voor de coördinatie van het onderzoek 

instaat. 2 

De structuur van dit onderzoeksrapport volgt de opbouw van het onderzoek. Het volgende deel 

(deel 2) presenteert de resultaten van kwantitatieve analyse. Deel 3 beschrijft de bevindingen die we 

deden op basis van de diepte-interviews. De beleidsaanbevelingen worden voorgesteld en uitgebreid 

toegelicht in deel 4. In dit deel illustreren we tevens de knelpunten waarvoor we oplossingen 

aanreiken (bv. de ongelijke behandeling van vaste en tijdelijke arbeidscontracten, de inactiviteitsval die 

ontstaat door het wegvallen aan het RMI verbonden sociale voordelen). Ons beleidsvoorstel 

aangaande de armoede- en inactiviteitsvallen wordt vergezeld van een raming van de kostprijs van het 

alternatieve vrijstellingssysteem. Deel 5 vat samen.  

 

                                                           
2
 Bij de onderzoeksactiviteiten waren naast de auteurs van dit boek ook betrokken Frédéric Swaelen van de 

POD MI (de berekeningen bij het kwantitatieve onderzoeksluik (deel 2 van dit onderzoeksrapport)) en Tess 
Penne van het CSB Herman Deleeck (de berekeningen op basis van de referentiebudgetten (deel 4 van dit 
onderzoeksrapport)). De auteurs willen beide personen danken voor hun ondersteuning bij deze 
onderzoeksopdracht. Bovendien zijn de auteurs veel dank verschuldigd aan de leden van het 
begeleidingscomité voor hun waardevolle opmerkingen en aanvullingen bij de onderzoeksresultaten.  
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2. Kwantitatieve analyse 

2.1. Het aantal SPI-begunstigden 

Het aantal RMI-gerechtigden dat van een SPI-vrijstelling geniet is relatief beperkt. In 2014 ging het om 

7 054 personen, dit is 4,5% van het totaal aantal RMI-gerechtigden.  

Dit aantal is de afgelopen decennia sterk gestegen (Figuur 1). Het aantal SPI-gerechtigden kende een 

snelle stijging in de periode 2005-2010: van 3 636 in 2005 tot 6 026 in 2010. Daarna bleef het aantal 

SPI-gerechtigden een drietal jaren relatief stabiel, om sinds eind 2013 opnieuw te beginnen toenemen. 

In de eerste maanden van 2014 werd een bescheiden groei opgetekend, met een sterke terugval in 

juli en augustus wegens het jaarlijks weerkerend seizoenseffect (Figuur 2). Daarna volgden nog twee 

groeipieken: één in de maanden september-oktober en één in de maanden februari-maart 2015.  

Merk op dat de eerste groeipiek van 2014 plaatsvond nog voordat het Koninklijk Besluit van 25 april 

2014 waarmee de looptijd van het recht op SPI werd verlengd (cfr. supra), daadwerkelijk van kracht 

werd: 1 oktober 2014. Het is goed mogelijk dat de praktijk van het maatschappelijk werk reeds 

inspeelde op de verlenging die eraan stond te komen. Maar het is minstens even waarschijnlijk dat 

ook een conjunctureel effect speelt. Figuur 2 toont aan dat vanaf september 2014 ook het aantal 

vergoede werklozen sterk dalende was. Met andere woorden: het aantal SPI-gerechtigden is 

inderdaad sterk gestegen sinds het Koninklijk Besluit van 25 april 2014  maar het is niet duidelijk in 

hoeverre het eerste ook effectief een rechtstreeks effect is van het tweede.  

Hoewel het geen uitsluitsel zou geven over de factoren die aan basis liggen van de recente toename 

van het aantal SPI-gerechtigden, zou het interessant zijn om na te gaan in welke mate ze het gevolg is 

van onderliggende wijzigingen in de instroom in de SPI-regeling en de gemiddelde duurtijd van het 

recht op SPI. Het doel van het Koninklijk Besluit was immers een oplossing te bieden voor het 

probleem dat maatschappelijk werkers geneigd waren om de SPI-vrijstelling alleen toe te passen 

wanneer de stap naar werk duurzaam werd geacht, en niet of minder in het geval van niet-duurzame 

tewerkstelling, en dit omwille van de beperking in duur van het recht op de SPI-vrijstelling (Bogaerts 

et al, 2012). De verlenging van de duurtijd beoogde dus een verhoogde instroom in de SPI-regeling 

door ze aantrekkelijker te maken voor RMI-gerechtigden die via kortlopende contracten, opleidingen 

of stages de weg naar de arbeidsmarkt vonden. Als de maatregel in haar opzet is geslaagd valt te 

verwachten dat de instroom in de SPI-regeling is vergroot terwijl de gemiddelde duurtijd is gedaald.  
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Figuur 1. Evolutie van het aantal RMI-begunstigden met een SPI-vrijstelling, en hun verhouding ten opzichte 

van het totaal aantal RMI-begunstigden, jaarlijkse cijfers, 2005-2014 

 

Bron: POD MI 

 

Figuur 2. Evolutie van het aantal RMI-begunstigden met een SPI-vrijstelling, het totaal aantal RMI-

begunstigden en het aantal vergoede werklozen, maandelijkse cijfers, januari 2012 - mei 2014, januari 

2012=100 

 

Bron: POD MI, RVA 
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2.2. Het profiel van personen met een SPI-vrijstelling 

De recente toename van het aantal SPI-gerechtigden heeft nauwelijks een impact gehad op het profiel 

van de SPI-populatie, dit wil zeggen dat hun aantal in alle bevolkingsgroepen min of meer in dezelfde 

mate zijn toegenomen. Over een langere periode – dit wil zeggen de afgelopen 10 jaar – zijn er wel 

wat wijzigingen.  

In de volgende grafieken bekijken we de evolutie van de SPI-gerechtigden naar geslacht, leeftijd, 

nationaliteit en leeflooncategorie door het aantal gerechtigden in elke categorie te verhouden tot het 

totaal aantal RMI-gerechtigden in diezelfde groep. We corrigeren aldus voor veranderingen in het 

profiel van de RMI-populatie. Om de meest recente evolutie in beeld te kunnen brengen, tonen we 

telkens de gegevens van mei van het betreffende jaar, in plaats van de jaartotalen.3.  

Figuur 3 toont dat in 2006 vrouwen verhoudingsgewijs ietwat meer gebruik maakten van de SPI-

regeling dan mannen. Anno 2015 bestaan er nog nauwelijks verschillen tussen beiden seksen, althans 

wat betreft het aandeel dat gebruik maakt van de SPI-regeling.  

Figuur 3. Evolutie van het aandeel RMI-begunstigden met een SPI-vrijstelling, naar geslacht, mei 2006 - mei 

2015 

 

Bron: POD MI 

Opgesplitst naar leeftijd, stellen we vast dat in 2015 vooral de 25- tot en met 44-jarigen gebruik 

maken van de SPI-regeling (3,6%), gevolgd door eerst de jongeren (2,5%) en dan de ouderen (1,6%). 

Als we dit vergelijken met de situatie in 2006, blijkt dat het aandeel SPI-begunstigden vooral bij de 

jongeren en de ouderen gegroeid is; bij de middengroep was er ook een groei, maar minder 

uitgesproken. 

 

                                                           
3
 Het percentage van SPI-begunstigden in de totale populatie van RMI-gerechtigden voor de maand mei van 

een betreffend jaar was de afgelopen jaren lager dan het hetzelfde percentage berekend op basis van de 
jaartotalen. Dit heeft te maken met het feit dat de seizoenschommelingen in het aantal SPI-gerechtigden en 
RMI-gerechtigden niet samenvallen. 
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Figuur 4. Evolutie van het aandeel RMI-begunstigden met een SPI-vrijstelling, naar leeftijd, mei 2006 - mei 

2015 

 

Bron: POD MI 

Naar nationaliteit is de sterkste groei gesitueerd bij de niet-Belgen, zowel bij personen met een 

nationaliteit van binnen de EU als buiten de EU. Reeds in 2006 werd de SPI-regeling relatief veel 

gebruikt om niet-Belgen aan het werk te stellen, vooral personen van buiten de EU. De kloof met de 

Belgen is sindsdien nog groter geworden. Merk op: het gaat hier over het relatieve gebruik, dit wil 

zeggen in verhouding tot hun aandeel in de RMI-populatie. In de totale SPI-populatie is het aandeel 

van het Belgen groter dan van de andere nationaliteiten. Het is tevens belangrijk op te merken dat 

we hier de nationaliteit van de SPI-begunstigden meten, niet hun land van herkomst.  

Figuur 5. Evolutie van het aandeel RMI-begunstigden met een SPI-vrijstelling, naar nationaliteit, mei 2006 - 

mei 2015 

 

Bron: POD MI 
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Figuur 6. Evolutie van het aandeel RMI-begunstigden met een SPI-vrijstelling, naar leeflooncategorie, mei 

2006 - mei 2015 

 

Bron: POD MI 

 

Naar leeflooncategorie zijn het vooral de personen met gezinslast die gebruik maken van de SPI-

vrijstelling (3,6 %), gevolgd door de alleenstaanden (3 %) en de samenwonenden (1,4 %). In absolute 

temen zijn de alleenstaanden de grootste groep in de SPI-populatie, gegeven het groot aandeel 

alleenstaanden in de totale RMI-populatie. In vergelijking met 2006 is het relatieve gebruik vooral 

toegenomen bij de samenwonenden en de alleenstaanden, minder bij de personen met gezinslast.  

De cijfers over het aantal SPI-begunstigden naar statuut kunnen we niet relateren aan hun omvang 

binnen de totale RMI-populatie. Van RMI-gerechtigden die niet genieten van de SPI-vrijstelling is 

immers niet geweten of zij al dan niet artiest zijn. We bekijken daarom het aandeel SPI-begunstigden 

naar een aantal statuten binnen de totale SPI-populatie, in plaats van binnen de RMI-populatie. De 

cijfers van de POD MI maken een onderscheid tussen artiesten en andere begunstigden onder artikel 

35. Voor beide groepen kan bepaald worden of de SPI-vrijstelling toegekend werd op basis van socio-

professionele inkomsten van de begunstigde zelf of andere personen waarmee de begunstigde een 

huishouden vormt. Tenslotte kan voor elke groep de studenten onderscheiden worden van de niet-

studenten. Figuur 7 toont alleen de groepen met een substantieel aantal SPI-begunstigden: 1) de 

artiesten, de andere begunstigden van artikel 35 op basis van 2) inkomsten verworven door de 

partner (niet student), 3) op basis van zelf verworven inkomen als student en 4) op basis van zelf 

verworven inkomen als niet-student. De laatste groep is de veruit de grootste (ongeveer 90% van 

alle SPI-begunstigden), al neemt hun aandeel af. De studenten met een SPI-vrijstelling is de tweede 

grootste groep (5%). In de periode 2008-2011 lag het aandeel van deze groep ietwat lager, wellicht 

als een gevolg van de crisis. Het aandeel van de SPI-begunstigden die van de vrijstelling genieten op 

basis van het inkomen van de partner bedraagt 4%, dat van de artiesten op 1%. Het aandeel van beide 

groepen is het afgelopen decennium ietwat toegenomen. Niettemin blijft de vaststelling dat in mei 

2015 genoten minder dan 20 RMI-gerechtigden in België van de SPI-vrijstelling genoten op basis van 

het artiestenstatuut. 
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Figuur 7. Evolutie van de RMI-gerechtigden met een SPI-vrijstelling, naar statuut (%), mei 2006 - mei 2015 

 

Bron: POD MI 
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3. De diepte-interviews 

3.1. De selectie en bevraging van OCMW’s 

In het bestek voorafgaand aan de toekenning van de onderzoeksopdracht werd expliciet gevraagd om 

de praktijk van de SPI-vrijstelling te bevragen op basis van diepte-interviews bij een staal van 

OCMW’s.  Hiertoe werd een steekproef van 23 OCMW’s getrokken op basis van drie indicatoren, 

allen afkomstig uit de databank van de POD MI: de rijkdom van een gemeente (op basis van fiscale 

gegevens betreffende 2009), de grootte van een gemeente en het aantal RMI-gerechtigden (als 

percentage van het aantal inwoners, 2014). Op basis van elk van deze drie indicatoren werden de 

OCMW’s opgedeeld in twee groepen: de rijke versus de niet-rijke gemeenten, de gemeenten met 

veel versus weinig inwoners en de gemeenten met veel versus weinig RMI-gerechtigden. Een kruising 

van de groepen levert acht clusters van OCMW’s op, waarvan slechts zes types van OCMW’s 

effectief voorkomen: 

 Aantal OCMW’s per cluster 

 Vlaams Gewest Waals Gewest 

Cluster A: rijk – veel inwoners – veel RMI 6 1 

Cluster B: rijk – veel inwoners – weinig RMI 0 0 

Cluster C: rijk – weinig inwoners – veel RMI 28 74 

Cluster D: rijk – weinig inwoners – weinig RMI 147 32 

Cluster E: niet rijk – veel inwoners – veel RMI 6 8 

Cluster F: niet rijk – veel inwoners – weinig RMI 0 0 

Cluster G: niet rijk – weinig inwoners – veel RMI 16 137 

Cluster H: niet rijk – weinig inwoners – weinig RMI 105 10 

 

Om een oversampling te bekomen van grotere OCMW’s werd beslist om uit de clusters van 

gemeenten met veel RMI-gerechtigden (clusters A, C, E en G) twee OCMW’s te trekken en één 

OCMW uit de clusters van gemeenten met weinig RMI-gerechtigden (clusters D en H). Voor het 

Vlaams Gewest leverde dit tien OCMW’s op; voor het Waals Gewest negen OCMW’s. In Wallonië 

werden in de clusters C en G uiteindelijk drie in plaats van twee interviews gerealiseerd, en dit ter 

compensatie van de OCMW’s in clusters A en D die niet bereid waren mee te werken.  

Voor het Brussels Gewest bleek alleen het onderscheid rijk-niet rijk relevant. Alle Brusselse 

gemeenten worden gekenmerkt door hoog inwonersaantal en grote bijstandspopulatie:  

 Aantal OCMW’s per cluster 

 Brussels Gewest 

Cluster A: rijk – veel inwoners – veel RMI 6 

Cluster E: niet rijk – veel inwoners - veel RMI 13 

 

Om een oversampling van niet rijke gemeenten te bekomen werd er één gemeente uit cluster A en 

drie gemeenten uit cluster E getrokken.  
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Voor de interviews richten we ons op maatschappelijke werkers omdat zij het meest vertrouwd zijn 

met de praktijk van de SPI-vrijstelling. In grote OCMW’s is het mogelijk dat, omwille van 

taakspecialisatie verschillende medewerkers ervaring hebben met verschillende aspecten van de 

werking en het gebruik van de SPI-vrijstelling, in dit geval laten we meerdere respondenten toe bij 

het interview.  

De interviews werden afgenomen in de periode midden juli - eind augustus.  

 

3.2. Resultaten van de diepte-interviews 

De doelstelling van de diepte-interviews was tweeledig: 1) het effect van de recente 

beleidsveranderingen op de praktijk van de bijstand in kaart brengen en 2) de visie van OCMW-

medewerkers achterhalen op hoe het systeem van de SPI-vrijstelling verbeterd kan worden opdat het 

zijn doel – met name de socio-professionele inschakeling van RMI-gerechtigden – nog beter kan 

realiseren. We bevroegen daarom de wenselijkheid van een aantal beleidsvoorstellen die uit vorig 

onderzoek naar voor waren gekomen, met een specifieke focus op beleidsalternatieven die een 

oplossing kunnen bieden voor de zogenaamde armoede- en inactiviteitsvallen. Deze vallen verwijzen 

naar situaties waarin de SPI-vrijstelling het voor iemand die niet (of deeltijds) werkt soms financieel 

oninteressant maakt om (meer) te gaan werken.  

We gaan hier achtereenvolgens in op: 

- de redenen voor het beperkt gebruik van de SPI-vrijstelling 

- de rol van de SPI vrijstelling in de socio-professionele integratie van RMI-gerechtigden 

- de impact van de recente verlenging van het recht op SPI-vrijstelling in de tijd 

- de belangrijkste knelpunten bij de toepassing van de SPI-vrijstelling 

- de evaluatie van beleidsvoorstellen uit vorige studies 

- de evaluatie van de armoede- en inactiviteitsvallen en alternatieven 

 

Redenen voor het beperkt gebruik van de SPI-vrijstelling 

De cijfers over het gebruik van de SPI-vrijstelling geven aan dat het aandeel RMI-gerechtigden dat van 

deze maatregel geniet, relatief beperkt is (zie deel 2 van dit onderzoeksrapport). Dit blijkt ook uit de 

getuigenissen van de OCMW-medewerkers. De interviews geven bovendien inzicht in de redenen 

voor de beperkte inzet van de SPI-vrijstelling.  

Ten eerste is, volgens een aantal geïnterviewden, voor veel RMI-gerechtigden de afstand tot de 

arbeidsmarkt te groot. Er bestaat een kortsluiting tussen de arbeidsmarktkwalificaties van de 

RMI-populatie en de beschikbare jobs. Het is daarom voor veel RMI-gerechtigden niet makkelijk aan 

een job te geraken op de reguliere arbeidsmarkt. 

Interview 12: « Om eerlijk te zijn , het gebeurt zeer zelden dat de mensen hier zelf werk vinden. » 

Interview 8 : « We stimuleren mensen zo veel mogelijk om voltijds te werken. Mensen die maar in 

een paar uur werk blijven hangen is vaak omdat ze niet meer kunnen werken, dan heb ik wel iets 

van, chapeau. [Profielen die hieronder vallen zijn ] alleenstaande moeders, mensen met andere 

beperkingen: medische, psychologische problemen.»  
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Maar niet alleen de karakteristieken van het OCMW-clienteel spelen, sommige OCMW’s prefereren 

simpelweg activeringsinstrumenten die toelaten om RMI-gerechtigden voltijds te werk te stellen, 

zoals het zgn artikel 60 paragraaf 7.  

Een derde reden die meermaals vernoemd is – zelfs meer dan 9 maanden na de uitbreiding van de 

termijn waarover SPI genoten kan worden van 3 jaar naar 6 jaar - de beperktheid in tijd. 

Maatschappelijk werkers geven dat aan de professionele loopbaan van OCMW-cliënten wel eens met 

de nodige onderbrekingen verloopt. Daarom probeert een maatschappelijk werker de toekomstige 

arbeidsperspectieven van de persoon steeds in te schatten en alle voor- en nadelen af te wegen. Dit 

speelt vooral bij tijdelijke arbeidscontracten.  

Interview 11: « En dus één van de obstakels is toch wel, ja, dat men verplicht is drie maal na te 

denken voordat men beslist « we starten het op of we starten het niet op » » 

Interview 18 : «We mogen de mensen niet in een val laten lopen. Als we de maatregel voor iemand 

gebruiken begint de teller te lopen en kan het zijn dat die persoon in de toekomst komt vast te 

zitten. » 

Interview 7: « Het probleem is, als je zegt iemand werk een aantal dagen, gespreid over een maand, 

als je dan SPI toekent, (..) dan gaan mensen 30 of 31 dagen van hun SPI- teller kwijt zijn. Omdat het 

niet gekoppeld is aan het effectief aantal dagen dat men gewerkt heeft. En vandaar dat wij die 

consensus proberen te zoeken, van het is niet correct dat mensen die 8 dagen werken, 31 dagen 

van hun teller verliezen. Maar anderzijds is het in de praktijk voor ons niet haalbaar om de periodes 

elke keer stop te zetten en te werken met intrekken-toekennen, intrekken-toekennen. »  

Enkele OCMW’s vermelden tenslotte een factor die noch te maken heeft met de eigenheid van de 

RMI-populatie, noch met de kenmerken van de SPI-vrijstelling: niet alle maatschappelijk werkers 

zouden genoeg vertrouwd zijn met de maatregel om deze toe te passen telkens als zich de 

gelegenheid voordoet. In sommige OCMW’s wordt de SPI-vrijstelling zo zelden toegepast, dat 

wanneer iemand in aanmerking komt, de maatschappelijk werker zich in de wetgeving moet 

verdiepen om alle voorwaarden en termijnen te weten te komen  

Interview 20 : «Men moet er ook nog aan denken om hem toe te passen » 

Interview 11 : « En er is altijd het probleem dat, in vele gevallen, zeker in de kleine OCMW’s waar 

deze situatie zich weinig voordoet : men moet gaan zoeken, zich inlichten, enzovoort.»  

De beperkte toepasbaarheid maakt dat sociaal werkers de maatregel weinig gebruiken en hem 

mogelijk soms ook vergeten toe te passen wanneer hij wel van toepassing is. Dit is uiteraard een 

tweesnijdend zwaard : doordat de SPI-vrijstelling zich weinig laat toepassen, wordt hij vaak uit het 

oog verloren, zelfs wanneer een gerechtigde aan alle voorwaarde voldoet. In sommige OCMW’s is 

de SPI-vrijstelling dan ook een uitzonderingsmaatregel geworden.  

 

Evaluatie van rol van de SPI-vrijstelling in socio-professionele integratie 

Hoewel de SPI-vrijstelling niet frequent gebruikt wordt, bevestigt het merendeel van de 

geïnterviewden dat de maatregel een belangrijke rol kan spelen bij het begeleiden van 

leefloongerechtigden naar een baan of een opleiding. Ze zorgt ervoor dat het inkomen bij werk of 

opleiding hoger is dan in geval van inactiviteit. OCMW-medewerkers beklemtonen dat dit ook nodig 
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is om de kosten die verbonden zijn aan werk te dekken. De SPI-vrijstelling zorgt er voor dat de 

bijkomende voordelen die RMI-gerechtigden genieten niet meteen wegvallen eens de stap naar werk 

gezet wordt.  

Interview 6: « Als ze snel weer terugvallen in het leefloon, dan spreek ik over de sporadische 

tewerkstelling, dan is dat niet zo’n probleem [het wegvallen van bijkomende voordelen], maar als ze 

langdurig tewerkgesteld worden, dus geen opleg meer met leefloon, dan verliezen ze voordelen naar 

lijnabonnementen, hun voordelen bij de mutualiteit. Er zijn toch wel een aantal voordelen die ze 

kwijtspelen. Ook lokale voordelen: wij hebben hier bijvoorbeeld de vrijetijdspas. »  

Maar niet alle ondervraagde OCMW-medewerkers zijn overtuigd van het positieve effect van SPI-

vrijstelling op de arbeidsparticipatie van RMI-gerechtigden. Sommige geïnterviewden beklemtonen dat 

de gerechtigden zelden op de hoogte zijn van de maatregel en er dus ook niet op kunnen anticiperen. 

Veel RMI-gerechtigden verwachten dat ze financieel weinig te winnen hebben bij het vinden van een 

job. Bovendien is de uitkering vaak te gering om echt op te wegen tegen alle bijkomende kosten die 

werken met zich meebrengt (bv kinderopvang).  

Ook over duurzaamheid van het effect van de SPI-vrijstelling op het traject naar werk bestaat 

onenigheid. Sommige OCMW-medewerkers beklemtonen het positieve effect van kleine deeltijdse 

jobs, niet alleen op financieel vlak maar ook op toekomstige arbeidsmarktkansen. Het vinden van een 

baan helpt de verdere loopbaan vooruit; het staat goed op het CV en krikt de werkervaring op. 

Andere ondervraagden klagen over een gebrek aan begeleiding en het ontbreken van 

ondersteunende maatregelen die de stap naar werk kunnen vergemakkelijken (bv. kinderopvang). 

(interview 14). Eén maatschappelijk werker stelt het nog sterker: vanaf het moment dat een RMI-

gerechtigde werk vindt, bestaat de neiging die nauwelijks nog op te volgen en te begeleiden naar een 

stabielere job.   

Interview 23 ; « En ik zeg het nog eens : ze behoren niet meer tot onze prioritaire doelgroep. » 

 

Evaluatie van wijziging van het Koninklijk besluit van 25 april 2014 

Een item in de interviews was de wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014. Dankzij deze 

wijziging werd de maximale termijn waarover SPI kan genoten worden vanaf de aanvang van de 

eerste vrijstelling uitgebreid van 3 naar 6 jaar; de periode dat de SPI vrijstelling effectief kan genoten 

worden bleef 3 jaar. Dit item werd door vele respondenten aangegrepen om ook de algemene 

rondzendbrief omtrent de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 17 juni te 

evalueren. Deze omzendbrief specifieert veel uitgebreider dan de voorheen hoe de SPI-vrijstelling 

berekend en toegepast moet worden.  

Het merendeel van de bevraagden vindt de uitbreiding van de termijn waarover SPI genoten kan 

worden een goede zaak. Alhoewel de gevolgen in de praktijk nog niet overal voelbaar zijn, zijn vele 

OCMW-medewerkers ervan overtuigd dat sedert de beleidswijziging en zeker in de toekomst sneller 

naar deze maatregel gegrepen zal worden om het inkomen uit werk of opleiding op te hogen.  

Interview 14: « Ja, nu gebruiken we het meer systematisch dan vroeger toen we nadachten over 

ofdat het contract stabiel was en ofdat de persoon dat zou kunnen houden. Nu is onze methode 

ietwat veranderd ; het is meer automatisch. » 
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Maar geheel ongecontesteerd is deze visie niet. Zoals eerder aangegeven, blijft volgens een aantal 

OCMW’s de beperking in tijd een hinderpaal voor het systematisch toepassen van de SPI-vrijstelling. 

Het effect van de uitbreiding van de termijn zou bovendien ten dele gecompenseerd worden door de 

berekeningsformule zoals toegelicht in de omzendbrief: door uit het dagloon eerst een maandbedrag 

te extrapoleren, zouden vele interimarbeiders sowieso niet in aanmerking komen voor de SPI-

vrijstelling.  

Interview 6 : « De nieuwe regeling heeft het heel complex gemaakt. Vooral omwille van dat het zo 

uitgeschreven is, men heeft het eigenlijk in de praktijk moeilijker gemaakt om toe te passen, 

waardoor je het op lokaal niveau moet bepalen, en ik zie heel veel verschillen in de OCMW’s. Ik 

denk dat er heel veel mensen nu uit de boot vallen. »  

Ook wijzen verschillende OCMW-medewerkers er op dat de structurele kortsluiting tussen het 

OCMW-cliënteel en de arbeidsmarkt die niet opgelost geraakt door dergelijke maatregel:  

Interview 21 : « Het is niet de maatregel die meer deeltijds werk heeft gecreëerd. De arbeidsmarkt 

blijft hetzelfde, en het is dus niet dat de maatregel meer gebruikt wordt omdat hij veranderd is. We 

gebruiken hem nog altijd telkens wanneer dat zinvol is en nog altijd op dezelfde manier. We hebben 

niet meer mensen die afkomen met deeltijds werk of enkele uren per week. » 

Veel maatschappelijk werkers stellen de verzwaring van de administratieve last en toegenomen 

complexiteit van SPI-vrijstelling sinds de nieuwe algemene omzendbrief aan de kaak.  

Interview 21 : « Wat ook lastig is, is dat het bedrag van de uitkering niet automatisch berekend 

wordt. Dus elke maand moet die persoon zich melden op het OCMW, een loonfiche voorleggen of 

een verklaring op eer dat zij deze maand niet gewerkt heeft, zodat de financiële dienst de betaling 

kan uitvoeren. »  

Interview 4: « De richtlijn was niet zo duidelijk, waardoor wij met een aantal andere OCMW’s zijn 

gaan samenzitten om tot een consensus eigenlijk te komen over hoe we het gaan toepassen. Als we 

het puur op basis van de richtlijn toepassen is het in de praktijk niet haalbaar om het om te zetten 

in intrekken toekennen van steun, dat brengt een enorme administratieve rompslomp met zich mee 

voor OCMW-medewerkers. »  

Sommige OCMW’s vrezen dat de verschillen tussen de OCMW’s door de interpretatieproblemen 

zijn toegenomen.  

Interview 6: « De wijziging heeft de regelgeving veel ingewikkelder gemaakt. Voor de berekening, en 

omdat het helemaal uitgeschreven is, is het moeilijker om toe te passen. Ik denk dat er grotere 

verschillen zijn tussen OCMW’s. » 

Interview 3 : « Je kunt het allemaal op verschillende manieren interpreteren, wat het wel moeilijk 

maakt. » 

We hebben een aantal indicaties gevonden dat er inderdaad sterke verschillen zijn in de manier 

waarop OCMW’s de SPI-vrijstelling toepassen. Terwijl sommige OCMW’s aangeven dat de SPI-

vrijstelling vooral gebruikt wordt voor studenten, zeggen anderen dat deze maatregel nooit voor 

studenten te hanteren. Of nog: omdat de berekeningswijze voor de SPI-vrijstelling zoals gespecifieerd 

in de recente omzendbrief maakt dat uitzendarbeid veel minder dan vroeger gecombineerd kan 

worden met een vrijstelling, geven sommige OCMW’s aan de SPI-vrijstelling in principe nooit in te 

zetten voor interimarbeiders, terwijl anderen aangeven geval per geval te evalueren welke maatregel 
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het meest voordelig is voor de cliënt: de SPI-vrijstelling of het volledig intrekken van het leefloon 

voor de gewerkte periode en daarna opnieuw opstarten. Inderdaad, het uitkeringsbedrag kan sterk 

verschillen naargelang welke methode gebruikt wordt.  

 

Belangrijkste knelpunten bij toepassing van de SPI-vrijstelling 

Tijdens de interviews werden heel wat knelpunten in de toepassing van de SPI-vrijstelling vernoemd 

door de maatschappelijk werkers. Een aantal knelpunten kwamen hierboven al aan bod:  

- Het tekort aan deeltijdse jobs die afgestemd op het profiel van de RMI-gerechtigden en de 

vereisten van de SPI-vrijstelling 

- Het gebrek aan vertrouwdheid met de maatregel door de beperkte toepasbaarheid van de 

SPI-vrijstelling  

- De beperking van de SPI-vrijstelling in de tijd 

- Het ontbreken van instrumenten voor begeleiding en opvolging 

- De complexiteit en de administratieve last 

Tijdens de bevraging van de belangrijkste knelpunten bij de toepassing van de SPI-vrijstelling kwamen 

bovenstaande punten geregeld terug.  

Een bijkomend knelpunt - of althans een door een aantal OCMW-medewerkers spontaan genoemde 

onrechtvaardigheid in het systeem – is het gegeven dat personen die reeds werken en pas vervolgens 

bij het OCMW aankloppen voor steun geen aanspraak kunnen maken op de SPI-vrijstelling. Sommige 

sociaal werkers vinden dit onrechtvaardig voor de personen met een deeltijdse of weinig betaalde 

job maar geen recht op het RMI en dus ook niet op alle daaraan gelieerde voordelen. Sommige 

bevraagden spreken van een ongerijmdheid in de regelgeving. Werkende armen worden op deze 

manier aangemoedigd om hun job op te geven en steun aan te vragen bij het OCMW.  

Het meest weerkerende thema bij de bevraging van de knelpunten was de complexiteit van nieuwe 

regelgeving en de administratieve last veroorzaakt door de nieuwe berekeningswijze. De nieuwe 

regeling wordt door veel bevraagden als te complex ervaren om alle toepassingsmogelijkheden te 

kennen en om duidelijk uitgelegd te krijgen aan de potentiële gerechtigde. 

Interview 2: “Het is ook wel moeilijk de regelgeving uit te leggen, zeker bij anderstaligen, dan is er 

ook vaak een tolk bij. Als ze een deeltijdse job hebben en ze spreken de taal niet.” 

Het gevaar van dergelijk complexe maatregel is – zoals eerder aangegeven – dat hij niet overal waar 

nodig toegepast wordt.  

De administratieve last wordt vooral veroorzaakt door het feit dat het bedrag van de vrijstelling 

afhangt van zowel het maandelijkse verdiende bedrag als het aantal gewerkte dagen. Deze gegevens 

moeten elke maand opnieuw gecontroleerd worden. Dit vergt bijkomende tijdsinvesteringen zowel 

vanwege de maatschappelijk werker als vanwege de cliënt. De benodigde loonfiches vermelden niet 

altijd de benodigde gegevens, zodat extra opzoekwerk nodig is, en worden vaak te laat ingediend. 

Met als gevolg dat het uitgekeerde bedrag pas te laat aan de RMI-gerechtigde kan overgemaakt 

worden, die vervolgens in problemen geraakt met de betaling van huur en andere vaste kosten. 

(interview 21) 
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Een bijkomend administratief obstakel is dat de KSZ met slechts een maand vertraging beschikt over 

het aantal dagen dat een cliënt al van de SPI-vrijstelling heeft genoten. Voor personen met een 

equivalent leefloon heeft zelfs de KSZ geen informatie over het aantal opgenomen dagen.  

Interview 2: “De tellers die we via KSZ kunnen aanvragen. Dat loopt wel maand achter, voor 

mensen met equivalent leefloon staat dit nergens geregistreerd. Dan moeten we het in excel-

bestanden bijhouden. …. Men roept zaken in het leven, maar niet alle tools zijn voorhanden om het 

toe te kennen, dat vraagt wel extra tijdsinvestering.” 

Het achterlopen van de KSZ-gegevens stelt ook problemen bij de overdracht van dossiers tussen 

gemeenten, bv. als een cliënt verhuist. Maar ook de communicatie tussen OCMW’s onderling 

bemoeilijkt de opvolging van dossiers uit andere gemeenten. Deels heeft dit te maken met het 

ontbreken van een eenvormig registratiesysteem.  

Interview 19 : « Het probleem met al deze verschillende informaticasystemen is dat we geen toegang 

hebben tot alle gegevens. We zien dat er een contact geweest is met een OCMW, dat een sociaal 

onderzoek voor het RMI is opgestart… maar ofdat de persoon een vrijstelling heeft gehad, dat zien 

we niet. Of het opgestart is of niet, dat weten we niet zeker. » 

Maar ook de gebrekkige continuïteit van het personeel binnen OCMW’s speelt. Sommige sociaal 

werkers geven aan dat de communicatie tussen OCMW’s soms slecht verloopt door de vele wissels 

in personeel, vooral in grote OCMW’s. Het zou soms moeilijk zijn om juiste 

dossierverantwoordelijke te pakken te krijgen. 

Interview 23: « Werkt hij nog in dezelfde dienst, of zelfs in het zelfde OCMW? Heeft hij de gegevens 

van de uitkeringsgerechtigde in kwestie bijgehouden? Kloppen de  doorgegeven gegevens ?» 

Het is belangrijk aan te geven dat niet alle bevraagde OCMW’s op bovenstaande knelpunten ingaan. 

Er is zelfs een minderheid aan OCMW’s die geen problemen zegt te ervaren bij de toepassing van 

artikel 35.  

 

Evaluatie van beleidsvoorstellen uit vorige studies 

Tijdens de bevraging werden maatschappelijk assistenten gevraagd om aan te geven in hoeverre ze 

zich konden vinden in een aantal beleidsvoorstellen die geformuleerd werden in  het rapport van de 

KBS ter evaluatie van de SPI-vrijstelling (Bogaerts e.a., 2012).  

Het voorstel om bij een herziening van de SPI-regeling te streven naar meer eenvormigheid tussen de 

verschillende statuten werd door veel maatschappelijk werkers positief onthaald. De specifieke 

regeling voor artiesten wordt door vele maatschappelijk werkers als te complex ervaren. Een 

belangrijke kanttekening hierbij is dat de bevraagde maatschappelijk werkers tegelijk aangeven deze 

regelgeving niet bijzonder goed kennen omdat er te weinig RMI-gerechtigden gebruik van maken. Het 

gering aantal SPI-vrijstellingen op basis van het artiestenstatuut blijkt uit het kwantitatieve deel van dit 

rapport en wordt ook bevestigd door de maatschappelijk werkers. Sommige maatschappelijk werkers 

zijn voorstander van meer uniformiteit maar geven tegelijk toe te betwijfelen of dit een realistisch 

streven is gegeven de eigenheid van het statuut artiest. 

Ook het voorstel om de verschillen tussen beurs- en niet-beursstudenten weg te werken oogst 

veel bijval. Maar de meningen zijn niet onverdeeld. Sommige bevraagden beklemtonen dat de hogere 
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vrijstellingen voor niet-beursstudenten compenseren voor het ontbreken van een studietoelage en 

dus geheel logisch zijn. Niettemin vraagt een aantal maatschappelijk werkers zich af waarom de 

studiebeurs niet in rekening wordt genomen bij de berekening van het inkomen, in plaats van bij het 

bedrag van de SPI-vrijstelling. Een aantal OCMW-medewerkers vraagt naar een oplossing voor het 

probleem dat het recht op een studietoelage en het bedrag veelal niet gekend is op het moment van 

de aanvraag van het Recht op Maatschappelijke Integratie.  

Het merendeel van de OCMW-medewerkers pleit ervoor om de vergoeding die RMI-gerechtigden 

kunnen ontvangen als ze een beroepsopleiding of stage volgen, uit de SPI-regeling halen en 

opnemen onder artikel 22. Dit wil zeggen dat ze beschouwd zouden worden als volledig vrijgestelde 

bestaansmiddelen. Hierdoor blijft de periode van 3 en 6 jaar waarover men SPI-vrijstelling kan 

gebruiken gevrijwaard voor tewerkstelling in plaats van opleiding. Slechts een enkele OCMW-

medewerker stipt aan dat de vergoedingen voor beroepsopleiding nu al financieel voordelig 

behandeld worden en dat een volledige vrijstelling te ver zou gaan. Een andere bevraagde geeft aan 

dat opleidingen integraal deel uitmaken van het traject naar werk en dat beiden daarom op gelijke 

voet behandeld moeten worden.  

Alle bevraagde OCMW-medewerkers zijn voorstander van een versterkte ondersteuning van de 

OCMW’s door de POD Maatschappelijke Integratie. Er wordt geopperd om de helpdeskfunctie uit te 

breiden, alsook te voorzien in meer specifieke en praktijkgebonden vormingen. Niettemin zijn er een 

aantal OCMW-medewerkers die aangeven reeds redelijk tevreden te zijn met de huidige omkadering 

door de POD Maatschappelijke Integratie.  

Interview 4 : « Ja, zeker. Het is gewoon niet duidelijk. Er zijn nu teveel rechtskundige termen. 

Gewoon praktisch, dat is het, en zo moet het en als je ergens een vraag hebt, dat dat per mail kan.» 

Interview 5: « De helpdesk, ik vind dat die nu (…) vrij goed werkt, je krijgt snel antwoord. Ik denk 

een helpdesk ja, want een vorming is eenmalig en dat gaat terug uit je hoofd. Terwijl een helpdesk, 

je kunt het vragen als het zich voordoet en dan blijft het ook meer hangen, aan de hand van een 

concrete situatie die je zelf hebt meegemaakt. Een helpdesk is, denk ik, interessanter.». 

De bevraagde maatschappelijk werkers zijn bovendien bijna unaniem voor de invoering van een 

geïnformatiseerd systeem voor de berekening van het resterende uitkeringsbedrag. De 

bevraagden zien vele voordelen: minder interpretatiefouten, minder verschillen tussen OCMW’s, 

meer tijd voor het echte sociaal werk. Een aantal maatschappelijk werkers wijzen er echter op dat 

voordelen bij uitstek gelden als de maatschappelijk werker de gegevens niet meer zelf moet invullen, 

maar als de informatie over het aantal dagen dat reeds SPI werd genoten, het maandelijkse verdiende 

bedrag en het aantal gewerkte dagen automatisch door de KSZ worden aangeleverd. Sommige 

medewerkers stellen zich vragen bij de haalbaarheid van dergelijk systeem.  

Interview 1: « Een berekeningstool zou wel handig zijn. We moeten iedere cliënt individueel 

benaderen, maar als het gaat om het berekenen van bepaalde rechten zou dat wel gemakkelijk zijn, 

want op zich is de wet, qua berekening,  voor iedereen hetzelfde. Dat zou gemakkelijk zijn. »  

Tenslotte werd bevraagd of een verdere uitbreiding van de termijnen waarvoor SPI genoten 

kan worden wenselijk was. Niettegenstaande dat een aantal maatschappelijk werkers deze termijnen 

onrechtvaardig vinden en denken dat ze een systematische toepassing van de SPI-vrijstelling 

belemmeren, is het merendeel van de bevraagden tegen een bijkomende verlenging. Tegenstanders 

menen dat de beperking van de SPI-vrijstelling tot zes jaar een stimulans kan zijn voor gerechtigden 

om een voltijdse job te zoeken.  
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Interview 7: « Ik denk niet dat wij een uitbreiding hier als wenselijk zien, neen. Omdat we merken 

dat de mensen die gemotiveerd zijn om een tewerkstelling te vinden, om hun financiële situatie en 

alles wat daarbij hoort, te verbeteren, dat sowieso gaan doen, onafgezien van die SPI. Ik denk dat 

een uitbreiding van die termijn, het hangnet zal verstevigen. » 

Interview 21 : « Ik vraag me af waarom de vrijstelling beperken in de tijd ? Om de mensen te 

dwingen iets anders te vinden? Maar volgens mij vragen de mensen die op zoek zijn naar werk niet 

anders dan een beter betaalde job ; ze willen een voltijds en vast arbeidscontract liever dan een 

deeltijds contract. » 

Bovenstaande beleidsvoorstellen werden door de interviewer zelf aangebracht, omdat ze 

voorgedragen werden in voorgaand onderzoek; een aantal geïnterviewden kwam met eigen 

voorstellen aandragen. Zo beklemtoonde een aantal OCMW-medewerkers de nood aan incentieven 

voor werkgevers om effectief jobs te creëren waarvoor RMI-gerechtigden in aanmerking komen.  

Interview 16 : «Hoe gaan personen zonder kwalificaties meer arbeidsuren vinden ? Men heeft 

stimulansen voor werkgevers nodig. » 

Een aantal maatschappelijk werkers beklemtoonden dat de oplossing niet gelegen is aan verder 

gesleutel aan de SPI-vrijstelling, maar dat bredere regeling nodig is die ervoor zorgt dat iedereen die 

aan de slag gaat er effectief op vooruit gaat, ongeacht of men voorheen een leefloon of een 

werkloosheidsuitkering ontving. Eén respondent pleit voor een verhoging van de minimumlonen; een 

andere respondent oppert de mogelijkheid om alle RMI-gerechtigden en werklozen die werk vinden 

voor een beperkte tijd van gratis kinderopvang te voorzien.  

Interview 17 :« Ik denk met men categorieën en subcategorieën aan het maken is. Ik vind dat men 

een algemene regel moet toepassen voor alle personen die opnieuw starten met hun carrière en dat 

men één en dezelfde richtlijn moet gebruiken voor mensen met een leefloon en werklozen en de 

regels niet opdelen.”  

 

Evaluatie van armoede- en inactiviteitsval en alternatieven 

Een belangrijk thema in de interviews was armoede- en inactiviteitsval. Simulaties op basis van 

hypothetische gezinnen tonen immers aan dat het forfaitaire karakter van de SPI-vrijstelling ervoor 

zorgt dat het netto inkomen niet lineair kan stijgen in functie van het aantal gewerkte uren (Bogaerts 

et al, 2012). De OCMW-medewerkers werd eerst hun mening over het bestaan van armoedevallen 

gevraagd. Vervolgens werd de inactiviteitsval met behulp van een figuur in detail toegelicht en werd 

een alternatief voorgesteld (zie Figuur 8).  

Een van de meest verrassende conclusies van dit onderzoek is dat bij een eerste aftoetsing de 

armoedeval zelden door de bevraagde maatschappelijk werkers wordt vernoemd als een knelpunt 

voor de socio-professionele integratie van RMI-gerechtigden.  

De ondervraagden halen verschillende redenen aan waarom het feit dat een RMI-gerechtigden niet 

noodzakelijk meer gaat verdienen door 30 in plaats van 10 uren per week te gaan werken, in de 

praktijk van het sociaal werk geen belemmering hoeft te zijn.  

Een eerste veel aangehaalde reden is dat de RMI-gerechtigde werkbereid moet zijn en dus passende 

job- of activeringsaanbiedingen moet aanvaarden. Zoniet kan hij of zij gesanctioneerd worden. In die 
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zin kan de RMI-gerechtigde het aantal uren dat hij/zij werk niet autonoom bepalen, maar heeft de 

maatschappelijk werker dit mee onder controle. Dit wil zeggen het leefloon kan tijdelijk geschorst 

worden.  

Interview 14: « We hebben het geval gehad van een jong meisje dat zich zo heeft laten pakken, ze 

wilde niet meer uren werken. Ze weigerde omdat ze zo drie jaar had gehad voor haar zoontje en nu 

een tweeling had waar ze hetzelfde voor wou. Maar we hebben haar gezegd: “wat met de last voor 

de samenleving? ». Ze is gesanctioneerd geworden en daarna naar een ander OCMW gegaan. Je 

moet er achter zitten, vooral bij de jongeren. »  

Interview 2 : « Ja, mensen die niet méér willen werken, sturen wij door naar (…) trajectbegeleiding. 

Als blijkt dat iemand de voorwaarden voor werkbereidheid niet naleeft, kunnen we ook een sanctie 

vragen: schorsing maand, 2 maanden of schrappen van leefloon. » 

Een tweede reden waarom maatschappelijk werkers niet geloven dat RMI-gerechtigden zich in hun 

zoektocht naar een beter leven laten leiden door zogenaamde armoede- en inactiviteitsvallen is dat 

de OCMW-cliënten zich niet altijd bewust zijn van het bestaan van dergelijke vallen. Zowel het 

OCMW-cliënteel als het personeel zijn te weinig op de hoogte over hoe het inkomen precies 

evolueert in functie van het aantal gewerkte uren. Hiertegenover staat dat een handvol 

maatschappelijk werkers zegt dat een deel van hun cliënteel zeer bewust voor een deeltijdse job 

kiezen omdat ze de impact van het aantal gewerkte uren en het loon op hun netto gezinsinkomen 

goed kunnen inschatten. Voor een deel van de RMI-gerechtigden speelt de inactiviteitsval wel 

degelijk.  

Interview 11 : «Dus degenen die thuis blijven en hetzelfde verdienen zeggen : « Sorry ik ben iemand 

met een volledig leefloon en vraag me af : « Waarom zou ik gaan 20 uur gaan werken om maar 

100 euro meer te verdienen dan dat ik niets doe?» » » 

Interview 1: « Ik denk dat sommige mensen daar heel bewust in redeneren : van « oh ja, als ik tot 

dat bedrag ongeveer ga. » »  

Tenslotte zijn heel wat OCMW-medewerkers ervan overtuigd dat de oorzaak voor het feit dat hun 

cliënteel niet doorstroomt naar stabielere en lucratievere jobs niet bij de motivaties van RMI-

gerechtigden ligt, maar bij de onbeschikbaarheid van deze jobs er voor de meeste RMI-gerechtigden. 

Een aantal maatschappelijk werkers waarschuwt ervoor dat werk niet de alleszaligmakende oplossing 

is voor alle problemen waarmee RMI-gerechtigden geconfronteerd worden. Integendeel.  

Interview 12 : « Voor ons is het belangrijk om mensen opnieuw te kunnen motiveren. Het finaal doel 

mag niet werk, werk, werk zijn. Je moet onthouden dat er mensen zijn die niet het profiel hebben, 

niet de capaciteiten, niet de mogelijkheden om deel te nemen aan de klassieke arbeidsmarkt. » 

Interview 16: « Er is geen werk, toch niet genoeg voor personen met weinig kwalificaties en 

moeilijkheden om werk te vinden. Men mag het probleem niet omkeren en proberen te doen geloven 

dat het personen zijn die hun werkuren niet willen verhogen. » 

Bovendien wordt meermaals aangehaald dat de grootste inactiviteitsval niet zit in het feit dat het 

inkomen niet toeneemt met het aantal gewerkte uren, maar in het gegeven dat op het moment dat 

iemand teveel werkt om RMI-gerechtigd te zijn, niet alleen zijn leefloon verliest maar ook alle 

bijkomende voordelen, zoals verminderingskaart voor het openbaar vervoer . Deze bijkomende 

voordelen zijn nochtans nodig omdat ze ten dele compenseren voor de kosten verbonden aan werk.  
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Interview 3:  « Ik heb mensen gehad die halftijds werkten, en de SPI-vrijstelling en alle voordelen van 

het leefloon, zoals sociaal tarief, goedkoop busabonnement. Waar wij dan achteraf merkten dat in 

het rusthuis dat zij werken, dat daar ook voltijdse plaatsen zijn. “Maar ja, dat gaat niet met al mijn 

kinderen, dan verlies ik al die voordelen.” Mensen gaan in de SPI blijven hangen. (…) Mensen zijn 

zich hier ook heel bewust van. »  

Hoewel de bestaande financiële vallen door heel wat OCMW-medewerkers niet als echt 

problematisch worden ervaren, is zowat de helft van de ondervraagden gewonnen voor een 

vervanging van het huidige systeem gebaseerd op forfaitaire bedragen door een systeem met 

proportionele bedragen, op het moment dat het verschil tussen beide systemen geïllustreerd wordt 

aan de hand van twee onderstaande grafieken (Figuur 8).  

Het voorgestelde systeem is geïnspireerd op het bestaande systeem voor de vrijstelling van 

arbeidsinkomens in de werkloosheidsverzekering, de zgn. inkomensgarantie-uitkering (IGU). In dit 

systeem hangt het vrijgestelde bedrag af van het aantal gewerkte uren. Volgens dit systeem wordt de 

uitkering van een RMI-gerechtigde als volgt berekend:  

Bedrag van het leefloon – het verdiende loon + (uurtoeslag x aantal gewerkte uren) 

Uit het rapport van de Koning Boudewijn Stichting (Bogaerts et al, 2012) blijkt dat kostprijs van 

dergelijk systeem maar iets hoger ligt dan van het huidige systeem (als geen rekening wordt 

gehouden met mogelijke gedragseffecten). Om de kostprijs nog wat te drukken, legden we de 

bevraagden een variant voor waarbij de vrijstelling voor een alleenstaande uitdooft bij 22 gewerkte 

uren, in geval van een loon gelijk aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). 

In tegenstelling tot de IGU, legt het voorgestelde systeem geen voorwaarde op met betrekking tot 

het minimum aantal gewerkte uren (in de IGU worden enkel de uren die 1/3 van een voltijdse 

tewerkstelling overschrijden mee in rekening genomen bij de berekening van de vrijstelling).  

Nadat de bestaande inactiviteitsval, alsook het voorgestelde alternatief, werden toegelicht zegde 

ongeveer de helft van de OCMW-medewerkers voor een hervorming te zijn. Sommige OCMW-

medewerkers bleven de relativiteit van financiële inactiviteitsvallen in de praktijk van het sociaal werk 

benadrukken en vielen daarvoor terug op bovenstaande argumenten. Het alternatieve systeem speelt 

evenmin als het bestaande in op de echte problemen van het sociaal werk, zoals het ontbreken van 

laaggeschoolde arbeid. Sommige tegenstanders uiten bezwaren tegen het alternatief die zeker bij 

herziening van de SPI-vrijstelling meegenomen moeten worden: in vergelijking met huidige regeling 

zouden RMI-gerechtigden met kleine deeltijdse job slechter af zijn, de financiële surplus van werken 

blijft te klein, en de berekeningsformule wordt als te complex ervaren.  
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Figuur 8. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal gewerkte uren per week, in Euro per maand (bedragen juni 2013): huidige SPI-regeling en alternatief 

gebaseerd op een uurtoeslag 

 

 

Bron: MOTYFF 2013 

 

Bijna alle OCMW-medewerkers geven aan dat één van de grote voordelen van het huidige systeem is 

dat het RMI-gerechtigden financieel beloond om te gaan werken, ook al is het maar voor enkele uren 

per week. Dit voordeel moet behouden blijven. Een hervorming waarbij personen met een kleine 

deeltijdse job verlies leiden ten aanzien van de huidige situatie, wordt duidelijk niet getolereerd. 

Verschillende OCMW-medewerkers benadrukken het belang van kleine deeltijdse job voor de meest 

precaire gezinnen.  
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Interview 19 : « Er zijn mensen waarvan je weet dat ze geen werk zullen vinden, ze staan er te ver 

vanaf, en als ze een paar uur vinden, dan denk ik dat je die kans moet grijpen om hen een boost te 

geven. » 

Interview 16: « Trouwens, ze zijn niet allemaal klaar om voltijds te werken. Zich simpelweg aan een 

uurrooster houden, ‘s morgens opstaan, dat is allemaal niet evident met hen. (…) Als je erin slaagt 

om hen in een werkomgeving te plaatsen, een uurrooster te volgen, te telefoneren, verwittigen als 

men ziek is… dat is al een hele verwezelijking » 

Interview 17 : « Moeten we dan werknemers gaan straffen omdat ze deeltijds werken terwijl ze 

geen andere keuze hebben? » 

Sommige OCMW-medewerkers merken op dat in het bijzonder voor nieuwkomers geldt. 

Interview 22 : « Ze komen, zijn soms niet geschoold, hebben geen werkervaring. Ze komen uit een 

land waar er geen enkele notie van werk is, ze spreken onze taal niet. Enfin, er moet een heel 

integratieproces opgestart worden. » 

Een hervorming ter versterking van de progressiviteit van de SPI-vrijstelling mag dus niet ten koste 

gaan van de RMI-gerechtigden met een kleine deeltijdse job.  

Slechts een enkele OCMW-medewerker kan zich vinden in een systeem zoals de IGU waarbij een 

minimum aantal uren gepresteerd moet worden.  

Interview 14 : « Als men de vrijstelling wil inperken, voor budgettaire redenen, dan zou men de 

vrijstelling pas kunnen laten ingaan op het moment dat iemand de moeite doet om tenminste 

halftijds te gaan werken. » 

Een tweede bezwaar tegen het voorgestelde alternatief is dat het financiële voordeel van werken te 

klein blijft en te snel uitdooft. Er wordt met andere woorden gepleit voor een meer progressief 

systeem. Maar tegelijk beseffen een aantal OCMW-medewerkers dat, ongeacht hoe de SPI ook 

hervormd wordt, de financiële beloning om te gaan werken altijd beperkt zal zijn, omdat inkomens 

uit arbeid nu eenmaal relatief laag zijn in België; een minimumloon volstaat niet  altijd om uit de 

armoede te blijven.  

Interview 13: «Men zou werken lonend moeten maken. (…) Ik herinner me een vrouw aan wie we 

een voltijds artikel 60 voorstelde. En toen we alles uitrekenden, met het loon, hogere huur, lagere 

kinderbijslag en andere zaken die erbij kwamen, zou ze 50 euro per maand verliezen in vergelijking 

met haar volledig leefloon voor iemand met gezinslast. Dat is veel. En ik herinner me dat ze me zei: 

« Weet je dat ik altijd tegen mijn kinderen gezegd heb, de dag dat mama zal gaan werken, zal als 

beter gaan. » Toen heb ik toch tegen mezelf gezegd dat dit opvoedingsgewijs hard aankomt. » 

Een laatste veelgehoorde vrees ten aanzien van het voorgestelde alternatief is dat de 

berekeningswijze te complex is. Vooral het feit dat de voorgestelde formule rekening houdt met het 

aantal gewerkte uren doet twijfels rijzen bij de haalbaarheid. De huidige berekeningswijze wordt vele 

OCMW-medewerkers al als enorm belastend ervaren, doordat rekening moet gehouden worden 

met het aantal gepresteerde dagen. Ze vrezen dat de introductie van het aantal gewerkte uren, de 

zaken alleen nog verder zal bemoeilijken. Een aantal OCMW-medewerkers geeft dan ook aan dat het 

voorgestelde alternatief alleen haalbaar is indien gewerkt wordt met een geïnformatiseerd systeem 

dat automatisch het aantal gewerkte uren of dagen bij de KSZ kan ophalen.  
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De OCMW-medewerkers werden niet alleen gevraagd het voorgestelde alternatief voor een 

alleenstaande RMI-gerechtigde die werk vindt als loontrekkende te beoordelen. Ze kregen ook 

modaliteiten voorgelegd over hoe dit systeem aangepast zou kunnen worden aan de andere 

leeflooncategorieën. Hieruit leerden we dat:  

1. het bedrag van de SPI-vrijstelling best varieert tussen de leeflooncategorieën (mits de 

eigenlijke berekening kan gebeuren door een geïnformatiseerd systeem) 

2. een alternatieve regeling een stroomlijning moet nastreven tussen de verschillende statuten 

(beurs- versus niet-beursstudent, artiesten). Gegeven echter dat het belangrijkste motief hier 

is het gebruik van deze maatregel te vergemakkelijken, kan deze vraag om vereenvoudiging 

mogelijk deels opgelost worden door in te gaan op de roep naar informatisering. 

3. De nood aan een systeem dat een oplossing biedt voor de bijkomende financiële vallen voor 

samenwonenden zonder kinderen minder unaniem wordt aangevoeld. Er zijn wel heel wat 

voorstanders maar er zijn ook veel OCMW-medewerkers die een oplossing voor het snel 

uitdoven van het recht op de SPI-vrijstelling voor deze groep door de individualisatie van 

inkomens minder prioritair achten, onder meer omdat deze groep beperkt is in omvang.  

 

4. Beleidsvoorstellen 

Het laatste luik van de onderzoeksopdracht omvat de uitwerking van een aantal concrete 

beleidsvoorstellen. We baseren ons hiervoor grotendeels op het voorgaand onderzoek (De Vil e.a., 

2010; Bogaerts e.a., 2012), maar aangevuld en verrijkt door de resultaten van de diepte-interviews. 

Tijdens de diepte-interviews kwamen bijvoorbeeld nieuwe knelpunten aan het licht (zoals de 

ongelijke behandeling van langdurige en kortdurige arbeidscontracten). De maatschappelijk werkers 

stelden ook een aantal beleidsvoorstellen uit eerder onderzoek ter discussie. Zo bestaat er een grote 

weerstand tegen een vrijstellingssysteem waarin de financiële impuls om een beperkt aantal dagen per 

maand te gaan werken afgebouwd wordt ten opzicht van de huidige SPI-vrijstelling. In onderstaande 

beleidsvoorstellen werden deze bekommernissen mee in rekening genomen.  

Niettemin bieden onderstaande beleidsvoorstellen geen antwoord op alle knelpunten die door de 

maatschappelijk werkers werden vernoemd. Voor sommige problemen bestaat geen eenvoudige 

oplossing. Gegeven de huidige werking van de overheidsadministraties die de benodigde informatie 

moeten toeleveren, is het bijvoorbeeld niet makkelijk een oplossing te vinden voor de laattijdige 

beschikbaarheid van het aantal dagen dat een RMI-gerechtigde reeds van een SPI-vrijstelling genoot, 

of van het feit of iemand al dan niet recht heeft op een studietoelage. Ook het gebrek aan 

uniformiteit tussen de SPI-vrijstelling voor artiesten en andere RMI-gerechtigden is niet makkelijk op 

te lossen, gegeven de eigenheid van het artiestenstatuut. We veronderstellen wel dat ontwikkeling 

van de gebruiksvriendelijke rekentool (zie beleidsvoorstel 3) de toekenning en berekening van de SPI-

vrijstelling aan artiesten substantieel zal vergemakkelijken omdat de tool de benodigde gegevens zal 

toelichten, opvragen en vertalen naar een resterend leefloonbedrag, zonder dat de maatschappelijk 

werker zich telkens opnieuw moet verdiepen in de regelgeving. De oplossing voor het gebrek aan 

uniformiteit tussen beurs- en niet-beursgerechtigde studenten ligt wellicht – zoals een aantal 

maatschappelijk werkers aangaven – in de verrekening van de studietoelage in de inkomenstoets, 

veeleer dan in een harmonisatie binnen de SPI-regeling. Binnen het tijdsbestek van dit project was het 

echter niet mogelijk om te kijken hoe de bestaansmiddelentoets in deze zin aangepast kan worden. 

Tenslotte is er enige onbeslistheid over de vraag van een aantal maatschappelijk werkers naar een 

uitbreiding van het recht op een SPI-vrijstelling naar de RMI-gerechtigden die reeds werkten alvorens 
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in de bijstand terecht te komen. Enerzijds kan beargumenteerd worden dat de SPI-vrijstelling bedoeld 

is om RMI-gerechtigden aan te moedigen om stappen in de richting van de arbeidsmarkt te zetten, en 

dat deze aanmoediging niet nodig is voor wie reeds werkt. Anderzijds kan gesteld worden dat iemand 

die werkt maar wiens bestaansmiddelen zodanig ontoereikend zijn dat hij/zij recht heeft op een 

leefloon, gestimuleerd moet worden om te blijven werken. Een persoon die instroomt in de bijstand 

en enkele uren per week werkt maar geen recht heeft op SPI-vrijstelling haalt immers geen enkel 

financieel voordeel uit deze job. De kans bestaat daarom dat de armoedeval zich laat voelen en dat 

deze persoon stopt met werken.  

 

1. Geen verlenging van de huidige termijnen dat een RMI-gerechtigde beroep kan doen 

op de SPI-vrijstelling maar wel de mogelijkheid inbouwen om op individuele en 

gemotiveerde basis uitzonderingen toe te laten. 

De resultaten van de diepte-interviews met betrekking tot de beperking in duur van het recht op SPI-

vrijstelling zijn niet eenduidig. Enerzijds wordt deze beperking vaak door maatschappelijk werkers 

aangehaald als een reden waarom de SPI-vrijstelling in de praktijk weinig wordt toegepast. 

Maatschappelijk werkers aarzelen om de vrijstelling toe te passen als de stap naar werk niet 

duurzaam wordt geacht, vooral in geval van tijdelijke arbeidscontracten. Anderzijds, wanneer 

gevraagd wordt of een verlenging van de duur een goede beleidsmaatregel zou zijn, zeggen heel wat 

maatschappelijk werkers dat dergelijke maatregel niet wenselijk zou zijn omdat ze RMI-gerechtigden 

kan ontraden de stap te zetten naar een job die voldoende opbrengt om volledig 

bijstandsonafhankelijk te worden. Andere maatschappelijk werkers zijn voor een verlenging of zelfs 

een afschaffing van de huidige termijnen omdat een goedbetaalde job voor heel wat RMI-gerechtigden 

toch een onhaalbare kaart is. Sommige maatschappelijk werkers vragen zich af een tweesporenbeleid 

mogelijk is: strikte termijnen voor RMI-gerechtigden die geacht worden om na verloop van tijd 

volledig financieel zelfredzaam te kunnen worden en flexibele termijnen voor RMI-gerechtigden 

waarvoor de stap naar voltijds werk geen evidentie is.  

Ons voorstel is om in te gaan op de vraag naar meer flexibiliteit zonder de bestaande termijnen te 

verlengen. De huidige termijnen worden behouden maar de mogelijkheid moet worden voorzien om 

op basis van gemotiveerde adviezen van de OCMW-raad uitzonderingen toe te staan. Op deze 

manier wordt tegemoet gekomen aan zowel de vrees dat een onbeperkte duur van de SPI-vrijstelling 

zal leiden tot meer bijstandsafhankelijk als aan de nood aan meer maatwerk. De onderliggende 

assumptie is dat door de mogelijkheid in te bouwen om de vooropgestelde termijnen te verlengen, 

mits motivering, maatschappelijk werkers minder zullen aarzelen om de SPI-vrijstelling toe te passen, 

zelfs in geval van kortlopende arbeidscontracten.  

 

2. De vrijstelling van premies die verstrekt worden in het kader van (beroeps-) 

opleidingen en stages uit artikel 35 van de wet op maatschappelijke integratie halen 

en onderbrengen onder artikel 22, tenminste voor zover het gaat over 

aanmoedigingspremies, niet over inkomensvervangende uitkeringen.  

Volgens de huidige regelgeving vallen premies en uitkeringen die verband houden met (beroeps-) 

opleidingen en stages die de RMI-gerechtigde volgt onder artikel 35 van de RMI-wetgeving. Dit wil 

zeggen dat ze vrijgesteld zijn voor zover het maandelijks verdiende bedrag lager is dan het bedrag van 

de SPI-vrijstelling (234,55 Euro). Het nadeel van deze regelgeving is tweeledig. Ten eerste wordt de 
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periode van opleidingen en stages op deze manier in rekening gebracht voor de berekening van de 

termijn dat een RMI-gerechtigde reeds heeft genoten van de SPI-vrijstelling. Het aantal dagen in 

opleiding/stage wordt dus in mindering gebracht van het aantal dagen dat een RMI-gerechtigde kan 

werken en genieten van de SPI-vrijstelling. Voor studenten in het reguliere onderwijs is nochtans 

voorzien dat de duur van hun opleiding niet verrekend wordt in de termijn dat ze kunnen werken en 

genieten van SPI-vrijstelling. Ten tweede leidt dit tot een verschillende behandeling van 

uitkeringsgerechtigde werklozen en RMI-gerechtigden. De eerste kunnen opleidingspremies (bv. de 

stimulanspremie van 1 euro per uur verstrekt door de VDAB en de premie einde opleiding van 247 

euro verstrekt door de RVA) cumuleren met hun vervangingsinkomen, de RMI-gerechtigden slechts 

gedeeltelijk. Om deze ongelijkheid weg te werken, zijn nu reeds een aantal premies volledig 

vrijgesteld voor leefloongerechtigden, zo onder meer de productiviteitspremie en de 

aanmoedigingspremie voor personen die een Individuele Beroepsopleiding (IBO) volgen en de 

stagevergoeding ten laste van de werkgever in het kader van de instapstages . Deze premies vallen 

niet onder artikel 35 maar onder artikel 22 van de RMI-wetgeving, waar de inkomens worden 

opgesomd die volledig vrijgesteld zijn bij de berekening van het leefloon. Voor de 

productiviteitspremies en aanmoedigingspremies in het kader van de IBO is de volledige vrijstelling 

beperkt tot een duur van 6 maanden. De conclusie hier is dat niet alle opleidings- en stagepremies op 

dezelfde wijze worden vrijgesteld bij de berekening van het leefloon.  

Ons voorstel is om alle opleidings- en stagepremies op eenzelfde wijze te behandelen door ze uit 

artikel 35 te halen en in te sluiten in artikel 22. Op deze manier kan de volledige termijn van het 

recht op SPI-vrijstelling besteed worden aan socio-professionele integratie via arbeidsdeelname. De 

volledige vrijstelling zou weliswaar alleen gelden voor premies die bedoeld zijn om de participatie aan 

opleidingen en stages aan te moedigen, niet voor inkomensvervangende uitkeringen. Ons voorstel ligt 

in die zin volledig in de lijn van de regeling rond de instapstages (zie omzendbrief betreffende de 

vrijstelling voor de berekening van de inkomsten van de begunstigde van de maandelijkse vergoeding 

toegekend in het kader van de instapstages, voorzien in de werkloosheidsreglementering van 7 juni 

2013). Het inkomensvervangende deel van de stage-uitkering – dit is de uitkering ten laste van de 

RVA – wordt vrijgesteld volgens artikel 35, terwijl de bijkomende stage-vergoeding ten laste van de 

werkgever wordt vrijgesteld volgens artikel 22. Ons voorstel is om onder artikel 35 een limitatieve 

lijst van uitkeringen op te nemen voor personen die een opleiding en stage volgen en die beschouwd 

worden als inkomensvervangend, en alle andere opleidings- en stagepremies vrij te stellen volgens 

artikel 22.  

 

3. Het ontwikkelen van een rekentool die toelaat het resterende leefloon na SPI-

vrijstelling op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze te simuleren.  

Een van de belangrijkste conclusies uit de diepte-interviews met maatschappelijk werkers is dat de 

berekening van het leefloon voor een persoon die recht heeft op de SPI-vrijstelling als zeer complex 

ervaren wordt. Vooral in OCMW’s die niet over de nodige software beschikken om dit deels 

geautomatiseerd te laten verlopen, wordt dit als een zeer tijdrovende klus beschouwd. Dit geldt des 

te meer voor maatschappelijk werkers die willen nagaan welke optie het meest in het voordeel van 

de cliënt is: het toepassen van de SPI-vrijstelling of het leefloon tijdelijk schorsen voor de periode van 

het arbeidscontract en daarna opnieuw opstarten. De complexiteit van de berekeningen leiden tot 

een gevoel van administratieve overlast. Maatschappelijk werkers hebben het gevoel dat deze 

berekenen hen ervan weerhoudt om aan eigenlijk sociaal werk te doen.  
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Ons voorstel is daarom om vanuit de POD-MI een rekentool te ontwikkelen die het rekenwerk ten 

dele automatiseert. Uit een eerste overleg met de POD-MI blijkt dat Primaweb mogelijk als basis 

hiervoor kan dienen. Hiertoe dient onderzocht te worden hoe Primaweb losgekoppeld kan worden 

van het aanmaken en beheren van dossiers, zodat het ook kan lopen op fictieve dossiers om zo het 

effect van verschillende scenario’s op het gezinsinkomen van de cliënt te simuleren. Met andere 

woorden, onderzocht moet worden hoe Primaweb verder op een gebruiksvriendelijke manier 

ontwikkeld kan worden zodat het ook ingezet kan worden als simulatie-instrument dat 

maatschappelijk werkers kan helpen bij het nemen van beslissingen over specifieke dossiers.  

 

4. Het ontwikkelen van een opleidings- of documentatiekit die de berekeningswijze van 

het resterende leefloon na SPI-vrijstelling verder toelicht aan de hand van concrete 

voorbeelden.  

Uit de diepte-interviews blijkt dat de berekening van het leefloon van rechthebbenden op een SPI-

vrijstelling niet alleen te complex wordt gevonden (cf. supra), OCMW-medewerkers zijn bovendien 

onzeker of hun werkwijze volledig strookt met de manier die toegelicht wordt in de algemene 

omzendbrief van 17 juni 2015 bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie. Er bestaat een nood aan meer duidelijkheid en ondersteuning. Ten dele wordt dit reeds 

opgevangen door de helpdeskfunctie van de POD-MI. Maar medewerkers van de POD MI kunnen de 

maatschappelijk werker slechts in algemene termen ondersteunen: ze hebben geen inzicht in het 

volledige dossier en kunnen aldus niet in de plaats van de maatschappelijk werker treden.  

Ons voorstel is om een kit te ontwikkelen waarin voor concrete gevallen van RMI-gerechtigden die 

werk vinden toegelicht wordt hoe het leefloon berekend kan worden. Deze typegevallen dienen een 

brede variatie aan situaties te dekken: voltijdse, deeltijdse en zeer kleine deeltijdse jobs, vaste 

contracten en interimcontracten, alleenstaanden en samenwonenden met en zonder gezinslast, met 

en zonder werkende partner….. Om te zorgen dat deze typegevallen effectief een antwoord bieden 

op de interpretatieproblemen waar maatschappelijke werkers in de praktijk mee worstelen, kunnen 

de vragen die de helpdesk van de POD MI bereiken mee als uitgangspunt dienen. Er kan ook een 

rondvraag gedaan worden via de werkgroep activering van de POD MI. Om te zorgen dat deze 

typegevallen en de bijbehorende toelichting effectief door de maatschappelijk werkers opgepikt 

worden, worden ze bij voorkeur gebundeld in een opleidingskit waarmee de OCMW’s of 

koepelorganisaties zoals de Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen van steden en gemeenten aan 

de slag kunnen gaan en vormingen organiseren. Dergelijke vormingsmomenten kunnen ervoor 

zorgen dat maatschappelijk werkers meer vertrouwd geraken met het toepassen van de SPI-regeling 

en ze daardoor in de praktijk ook meer gaan gebruiken. 

 

5. De berekeningswijze van het resterende leefloon na SPI-vrijstelling aanpassen zodat 

de huidige verschillen in behandeling tussen personen met kortdurige en langdurige 

arbeidscontracten worden weggewerkt. 

Tijdens de diepte-interviews haalden een aantal maatschappelijk werkers het probleem aan dat de 

berekeningswijze zoals toegelicht in de reeds vermelde algemene omzendbrief van 17 juni 2015 ertoe 

leidt dat het inkomen uit uitzendarbeid anders behandeld wordt dan het inkomen uit vaste 

arbeidscontracten. De gedachte leeft dat de huidige berekeningswijze vooral in het nadeel is van RMI-
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gerechtigden die tijdelijk als uitzendkracht aan de slag kunnen. In onderstaande tabellen berekenen 

we het leefloon voor een aantal typegevallen om na te gaan of dit inderdaad het geval is.  

In Tabel 1 wordt uitgegaan van 2 RMI-gerechtigden die tijdens een bepaalde maand beide 4 dagen 

hebben gewerkt en daarmee 304 euro hebben verdiend. Persoon A werkte 1 dag per week met een 

vast contract; persoon B kreeg als uitzendkracht een tijdelijk contract van 4 dagen. In de omzendbrief 

van 17 juni 2015 wordt de berekening van het leefloon voor de gewerkte periode opgesplitst in 5 

stappen. In onderstaande tabellen wordt hier een zesde stap aan toegevoegd: de optelling van het 

leefloon voor de gewerkte periode met het leefloonbedrag voor de niet-gewerkte periode. We gaan 

hier niet in detail op alle stappen in - daarvoor verwijzen we naar hoger vermelde omzendbrief - 

maar concentreren ons op de eerste stap uit de berekening, die de oorzaak is van de ongelijke 

behandeling.  

De eerste stap rekent het feitelijk verdiend bedrag om naar een aangepast verdiend bedrag op 

maandbasis. Voor een maand met 30 dagen betekent dit dat het feitelijk verdiend bedrag gedeeld 

wordt door het aantal dagen dat de RMI-gerechtigde volgens het arbeidscontract aan het werk was, 

en vervolgens vermenigvuldigd met 30. Voor persoon A is het aangepast maandelijks verdiend bedrag 

aldus 304 euro (304/30x30); voor persoon B 2 277 euro (304/4x30). Op basis van dit hoge 

maandbedrag heeft persoon B geen recht op SPI-vrijstelling; hij ontvangt alleen een leefloon voor de 

niet gewerkte dagen. Persoon A heeft wel recht op SPI-vrijstelling en op basis hiervan een leefloon 

dat 43 Euro per maand hoger is dan het leefloon van persoon B. Hoewel beide personen evenveel 

gewerkt hebben en evenveel verdiend, ontvangt persoon A dus een hoger leefloonbedrag dan 

persoon B.  

Tabel 1. De ongelijke behandeling van vaste contracten en interimcontracten in de huidige SPI-

regeling: illustratie aan de hand van 2 alleenstaande RMI-gerechtigden; beide hebben gedurende een 

maand 4 dagen gewerkt (in Euro per maand) 

 

PERSOON A PERSOON B 

 

vast contract interimcontract 

STEL:   

aantal gewerkte dagen aan 7,6 uren 4 4 

verdiend bedrag [a] 303,59 303,59 

aantal dag in dienst [b] 30 4 

BEREKENING RMI:   

Stap 1 : a/b*30 [c] 304 2277 

Stap 2 : c - 234,55 [d] 69 2042 

Stap 3 : d*12 [e] 828 24509 

Stap 4: 9808,32 - e + 250 [f] 9230 0 

Stap 5: f /365*30 [g] 759 0 

Stap 6 : g + ((9808,32+250)/365*(30-b)) 759 716 

Bron: eigen berekeningen (gebaseerd op bedragen 30 juni 2014) 

In tegenstelling tot wat maatschappelijk werkers tijdens de interviews aangaven, werkt de formule 

niet altijd in het nadeel van interimarbeid. In Tabel 2 herhalen we bovenstaande vergelijking maar 

gaan we uit van 12 gewerkte dagen in plaats van 4. Opnieuw is het aangepast verdiend bedrag op 

maandbasis voor persoon B te hoog om te kunnen genieten van de SPI-vrijstelling; deze persoon 

ontvangt alleen een leefloon voor de niet-gewerkte dagen. Dit leefloonbedrag ligt evenwel hoger dan 
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het leefloon waar persoon A kan op rekenen. Het verdiend bedrag van persoon A is bijna zo hoog 

als de som van het leefloon en de SPI-vrijstelling – dit is de grens waarboven het recht op SPI-

vrijstelling vervalt. Bijgevolg is het leefloonbedrag voor persoon A zeer laag, lager dan het leefloon 

dat persoon B krijgt voor de niet-gewerkte periode. Tabel 2 leert ons twee zaken. Ten eerste, er zijn 

verschillen in behandeling tussen RMI-gerechtigden met een vast arbeidscontract en RMI-

gerechtigden met een tijdelijk contract maar deze zijn niet consistent in het nadeel van de tijdelijke 

contracten; ook de hoogte van het verdiende bedrag speelt een rol. Ten tweede, de verschillen 

kunnen omvangrijk zijn: het leefloonbedrag van persoon B in Tabel 2 is bijna 350 euro hoger dan van 

persoon A.  

Tabel 2. De ongelijke behandeling van vaste contracten en interimcontracten in de huidige SPI-

regeling: illustratie aan de hand van 2 alleenstaande RMI-gerechtigden; beide hebben gedurende een 

maand 12 dagen gewerkt (in Euro per maand) 

 

PERSOON A PERSOON B 

 

vast contract interimcontract 

STEL:   

aantal gewerkte dagen aan 7,6 uren 12 12 

verdiend bedrag [a] 921 921 

aantal dag in dienst [b] 30 12 

BEREKENING RMI:   

Stap 1 : a/b*30 [c] 921 2302 

Stap 2 : c - 234,55 [d] 686 2068 

Stap 3 : d*12 [e] 8236 24812 

Stap 4: 9808,32 - e + 250 [f] 1822 0 

Stap 5: f /365*30 [g] 150 0 

Stap 6 : g + ((9808,32+250)/365*(30-b)) 150 496 

Bron: eigen berekeningen (gebaseerd op bedragen 30 juni 2014) 

Tabel 3. Voorstel voor een gelijke behandeling van vaste contracten en interimcontracten in de SPI-

regeling: illustratie aan de hand van 4 alleenstaande RMI-gerechtigden (in Euro per maand) 

 

PERSOON 

A 

PERSOON 

B 

PERSOON 

A 

PERSOON 

B 

 

vast  interim vast  interim 

STEL:     

aantal gewerkte dagen aan 7,6 uren 4 4 12 12 

verdiend bedrag [a] 303,59 303,59 921 921 

aantal dag in dienst [b] 30 4 30 12 

BEREKENING RMI:     

Stap 1 : a - 234,55 [d] 69 69 686 686 

Stap 2 : d*12 [e] 828 828 8236 8236 

Stap 3 : 9808,32 - e + 250 [f] 9230 9230 1822 1822 

Stap 4: f /365*30 [g] 759 759 150 150 

Bron: eigen berekeningen (gebaseerd op bedragen 30 juni 2014) 

Om deze ongelijkheden weg te werken stellen we voor om de eerste stap uit de berekening van het 

leefloon voor personen die genieten van een vrijstelling onder artikel 35 niet meer toe te passen. De 



30 
 

oplossing bestaat er dus uit het recht op een SPI-vrijstelling te berekenen op basis van het feitelijk 

verdiende bedrag in plaats van een aangepast maandbedrag. Het doel van de SPI-vrijstelling is socio-

professionele integratie aan te moedigen door de mogelijkheid in te bouwen om beperkte 

(arbeids)inkomens te combineren met een leefloon. Het zou dan niet mogen uitmaken ofdat een 

persoon al dan niet werkt in vast dienstverband. Tabel 3 geeft aan hoe hoog het leefloonbedrag voor 

bovenstaande typegevallen zou zijn indien de eerste stap uit de berekening van het leefloon na SPI-

vrijstelling geschrapt zou worden.  

 

6. De berekeningswijze van het resterende leefloon na SPI-vrijstelling aanpassen zodat 

bestaande inactiviteits- en armoedevallen worden weggewerkt door het systeem van 

een forfaitaire vrijstelling te vervangen door een procentuele vrijstelling. Om de 

inactiviteitsval die bestaat voor koppels zonder kinderen te vermijden, moet de 

vrijstelling berekend worden op het gezamenlijk maandelijks verdiend bedrag van 

beide partners. Dit impliceert het afbouwen van de huidige individualisatie van het 

RMI voor deze samenlevingsvorm en veronderstelt daarom een hertekening van de 

bestaande leeflooncategorieën. De categorie van de samenwonenden omvat immers 

ook samenlevingsvormen waarvoor het afbouwen van de individualisatie minder 

wenselijk is, zoals personen die wel onder één dak wonen maar geen affectieve band 

hebben en/of niet het volledige huishouden gemeenschappelijk regelen.  

Armoede- en inactiviteitsvallen in de huidige regelgeving 

Het huidige systeem van SPI-vrijstelling creëert zowel armoede- als inactiviteitsvallen.  

Een armoedeval betekent dat een uitkeringsgerechtigd persoon zijn netto gezinsinkomen niet ziet 

verbeteren door meer te gaan werken doordat naarmate het arbeidsinkomen stijgt de sociale 

voordelen worden afgebouwd. Dit kan uitkeringsgerechtigden ontmoedigen om beter betaalde jobs 

te zoeken en werkt als dusdanig uitkeringsafhankelijkheid in de hand (OECD, 2011).  

Het forfaitaire karakter van de SPI-vrijstelling werkt het bestaan van armoedevallen in de hand. Figuur 

9 toont het verloop van het netto beschikbaar inkomen in functie van het aantal gewerkte dagen 

voor een aantal typegezinnen. De figuren gaan uit van jobs aan het gewaarborgd gemiddeld 

minimummaandinkomen (GGMMI). De RMI gerechtigden met gezinslast hebben twee kinderen (2,5 

en 6 jaar). Het netto beschikbaar inkomen omvat het eventuele leefloon, brutoloon, sociale bijdragen 

(inclusief de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid), personenbelasting, en eventuele 

kinderbijslagen en kinderopvangkosten. Meer details over de simulaties zijn opgenomen in bijlage. 

Voor alle gesimuleerde gezinnen geldt dat zeer kleine jobs zeer lonend zijn. Tot het bedrag van de 

SPI-vrijstelling (234,55 Euro) wordt het arbeidsinkomen volledig vrijgesteld. Dit wil zeggen dat met 

elke euro die men aan loon ontvangt, het netto inkomen effectief met één euro toeneemt. InFiguur 9 

is dit zichtbaar door de sterke stijging aan het begin van elke curve: het netto gezinsinkomen van een 

RMI gerechtigde die 4 voltijdse dagen per maand werkt (of een equivalent daarvan, bv 8 halftijdse 

dagen aan een minimumloon), ligt beduidend hoger dan van een RMI-gerechtigde die niet werkt.  
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Figuur 9. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): huidige SPI-regeling 

 

 
Bron: eigen berekening op basis van MOTYFF 
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Daarna wordt de impact van meer werken (of voor een hoger loon) veel minder groot. Een RMI-

gerechtigde die 10 dagen werkt verdient niet veel meer dan een RMI-gerechtigde die 4 dagen werkt, 

omdat vanaf het moment dat het arbeidsinkomen na bedrijfsvoorheffing het bedrag van de SPI-

vrijstelling overschrijdt, het leefloon niet meer doet dan het verschil tussen het loon en de som van 

het leefloon en de SPI-vrijstelling bijpassen. In Figuur 9 komt dit tot uiting door de vlakke lijn die start 

vanaf 4 à 5 gewerkte dagen. Deze vlakke lijn stelt de armoedeval voor. Meer werken wordt pas weer 

lonend als het arbeidsinkomen de som van het leefloon en de SPI-vrijstelling overschrijdt, kortom als 

het RMI is uitgedoofd. Voor de alleenstaande is dit aan het GGMMI het geval vanaf 16 voltijds 

gewerkte dagen; voor de RMI-gerechtigde met partner en gezinslast is dit vanaf 19 voltijds gewerkte 

dagen; in geval van een alleenstaande ouder 21 voltijds gewerkte dagen.  

Samenwonende RMI-gerechtigden zonder gezinslast worden niet alleen geconfronteerd met een 

armoedeval, de SPI-regeling creëert voor hen ook een inactiviteitsval. Dit betekent dat het netto 

gezinsinkomen in geval van werk lager kan liggen dan in geval van inactiviteit. Arbeidsdeelname zorgt 

dus niet voor een hoger gezinsinkomen. Dit komt doordat voor deze categorie het recht op leefloon 

geïndividualiseerd is, maar slechts gedeeltelijk. De individualisatie betekent dat elke partner de helft 

van het bedrag ontvangt voorzien voor koppels of alleenstaanden met gezinslast. De individuele 

leefloonbedragen liggen dan ook relatief laag zodat het recht op leefloon snel (dit wil zeggen bij een 

gering arbeidsinkomen) uitdooft. Het RMI geldt immers maar zolang het arbeidsinkomen kleiner is 

dan de som van het leefloon en de SPI-vrijstelling. Bovendien vervalt op het moment dat het RMI van 

één van beide partners wegvalt, ook het leefloon van de andere partner zodat het gezin terugvalt op 

louter het arbeidsinkomen van de werkende partner. In die zin is de individualisatie van het RMI voor 

deze categorie maar gedeeltelijk. Een koppel waarvan één van beide partners 11 dagen voltijds gaat 

werken aan een minimumloon (of een equivalent daarvan) heeft bijgevolg een inkomen dat lager ligt 

dan het gezamenlijk leefloonbedrag voor twee samenwonenden.  

 

Oplossingen voor de armoedeval 

Gegeven dat verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan de armoedeval enerzijds en de 

inactiviteitsval anderzijds, bekijken we deze fenomenen hier ook afzonderlijk. In het luik over de 

armoedeval ligt de focus op alleenstaande RMI-gerechtigden en die met gezinslast. De samenwonende 

RMI gerechtigde behandelen we apart in het luik over de inactiviteitsval.  

De armoedeval voor RMI-gerechtigden betekent dat meer werken niet leidt tot een hoger netto 

gezinsinkomen. De oplossing bestaat er dan ook uit om een formule te ontwikkelen die ervoor zorgt 

dat voor elk uur dat er meer gewerkt wordt, het netto inkomen stijgt. In Bogaerts et al. (2012) 

werden daartoe verschillende systemen voorgesteld: een systeem gebaseerd op een 

vrijstellingspercentage, een systeem gebaseerd op een berekende uurtoeslag, en een alternatief voor 

het laatste systeem waarbij de bedragen alsook de beperkingen van de inkomensgarantie-uitkering in 

de werkloosheidsverzekering werden overgenomen (bv geen recht op een vrijstelling voor jobs van 

meer dan 4/5 van een voltijdse tewerkstelling). Uit simulaties bleek dat de laatste variant de minst 

kostelijke: de kostprijs bleek zelfs lager dan die van het huidige systeem. De kostprijs van de 

berekende uurtoeslag lag hoger dan die van zowel de laatste variant als het huidige systeem. Maar in 

vergelijking met het systeem gebaseerd op een vrijstellingspercentage bleken de budgettaire 

implicaties van een uurtoeslag minder groot, tenminste in de veronderstelling dat de gedragseffecten 

beperkt blijven. In de scenario’s waarin uitgegaan wordt van zeer grote gedragseffecten (d.w.z. alle 
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gerechtigden vinden een job van minimaal 75% van een voltijdse) blijkt de kostprijs van een 

vrijstellingspercentage minder groot dan van een uurtoeslag.  

In de diepte-interviews werd de maatschappelijk werkers gevraagd het systeem met de berekende 

uurtoeslag te evalueren. De resultaten van deze bevraging werden gedetailleerd toegelicht in het 

derde deel van dit rapport. Voor onze zoektocht naar een vrijstellingssysteem dat de armoedeval 

minimaliseert en tevens tegemoet komt aan de belangrijkste bezwaren van de bevraagde 

maatschappelijk werken, onthouden we vooral dat 1) er grote weerstand bestaat tegen systemen 

waarin kleine deeltijdse jobs minder sterk aangemoedigd dan dat het geval is in het huidige systeem 

en 2) de huidige formule te ingewikkeld wordt bevonden. Vooral het bepalen van het aantal gewerkte 

dagen lijkt niet altijd evident.  

Een systeem ontwikkelen dat tegelijkertijd RMI-gerechtigden sterk moet aanmoedigen om jobs van 

slechts een aantal gewerkte dagen per maand te aanvaarden en dat vrij is van armoedevallen is geen 

sinecure. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 10, die de belangrijkste gegevens uit bovenstaande figuren 

samenvat. In het huidige systeem bestaat er weinig marge tussen het netto inkomen na 4 gewerkte 

dagen en het netto inkomen voor iemand die de volledige maand aan het minimumloon werkt. Dit 

geldt vooral voor de alleenstaande ouder en het koppel zonder gezinslast waarvan één van beide 

partners werk vindt. Een systeem ontwikkelen zonder armoedeval waarin de huidige stimulans voor 

kleine jobs blijft bestaan blijkt voor deze gezinstypes slechts mogelijk indien het toelaat een voltijdse 

job aan het minimumloon te combineren met een leefloon. In de vorige studies werd steeds 

uitgegaan van systemen waarbij het RMI uitdooft bij een voltijds minimumloon. In deze studie 

hernemen we deze restrictie. De onderliggende assumptie is dat het niet de rol van het RMI is om te 

zorgen voor adequate minimumlonen. Dit moet voor iedere werknemer (dus niet alleen voor 

werkenden die eerst langs het RMI passeren) gewaarborgd worden door een globaal systeem van 

fiscale en parafiscale voordelen voor gezinnen met lage inkomens.  

Figuur 10. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): huidige SPI-regeling 

 

Bron: eigen berekening op basis van MOTYFF 
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Voor alleenstaanden zonder kinderen en koppels met kinderen is er wel marge voor verbetering, 

zelfs als we uitgaan van een SPI-vrijstelling die uitdooft bij een voltijdse job aan minimumloon. Maar 

voor deze typegezinnen is het moeilijk om een systeem te ontwikkelen dat vrij is van armoedevallen 

en tegelijk voldoet aan de vraag van maatschappelijk werkers naar een hoog vrijstellingspercentage 

voor jobs met een zeer laag aantal gewerkte uren per maand én een simpele rekenformule. We 

presenteren daarom drie verschillende systemen. Systeem A voldoet vooral aan de eerste twee 

criteria maar impliceert een behoorlijk complexe rekenformule. Systeem B is een variant op A, maar 

tracht de complexiteit te verlagen. Systeem C is een relatief simpel systeem, maar gaat uit van een 

lager vrijstellingspercentage voor kleine jobs dan het huidige systeem.  

 

Figuur 11. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): systeem A  

 

 

 
Bron: eigen berekeningen op basis van MOTYFF 
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SYSTEEM A 

Systeem A gaat uit van de volgende premissen:  

- De SPI-vrijstelling wordt berekend als een percentage van het verdiende bedrag. Een 

vrijstellingspercentage zorgt voor een simpelere rekenformule dan een uurtoeslag in de zin 

dat bij de berekening van het leefloon dan geen rekening moet gehouden worden met het 

aantal gewerkte uren. Als zodanig minimaliseert een vrijstellingspercentage de administratieve 

last.  

- Onder een bepaald verdiend bedrag geldt een vrijstellingspercentage van 100% zodat 

uitgaande van een minimumloon de eerste 4 gewerkte dagen (in voltijdsequivalenten) volledig 

worden vrijgesteld. 

- Het RMI dooft uit bij een voltijdse job gedurende een volledige maand aan het GGMMI.  

- Tussen het netto inkomen bij 4 voltijdse gewerkte dagen en 21,75 voltijds gewerkte dagen 

aan een minimumloon wordt gestreefd naar een lineaire stijging van het netto gezinsinkomen 

in functie van het aantal gewerkte dagen in voltijds equivalenten. 

- In lijn met een eerdere aanbeveling wordt de berekening van het resterende leefloon na SPI 

gebaseerd op het effectief verdiend bedrag en niet op aangepast verdiend bedrag op 

maandbasis (cf supra). 

- De complexiteit van de berekening van het leefloon van een SPI-gerechtigde wordt in dit 

voorstel beperkt gehouden in de zin dat geen extra variabelen worden geïntroduceerd ten 

aanzien van de huidige berekeningswijze. Maar een optimaal lineair verloop van het netto 

gezinsinkomen in functie van het aantal gewerkte dagen vereist evenwel dat de formule zelf 

complex is (zie hieronder voor meer toelichting). Daarom gaat dit scenario ervan uit dat de 

rekentool die hierboven wordt voorgesteld voor de simulatie van het leefloon na SPI-

vrijstelling effectief wordt geïntroduceerd. 

Een systeem gebaseerd op een vrijstellingspercentage kan bijzonder simpel zijn. In Bogaerts et al. 

(2012) wordt één vrijstellingspercentage voor elke categorie voorgesteld. De huidige oefening is 

echter complexer omdat voor de laagste arbeidsinkomens een vrijstellingspercentage van 100% 

wordt gehanteerd, dat vervolgens dient te worden afgebouwd. Om geen inactiviteitsval te creëren 

voor personen die aan een net iets hoger loon gaan werken is het nodig om dit percentage langzaam 

af te bouwen. Voor elke voltijdse dag dat er meer gewerkt wordt moet dan een ander 

vrijstellingspercentage gehanteerd worden. Tabel 4 toont de vrijstellingspercentages die zouden 

gelden in een alternatief vrijstellingssysteem dat gebaseerd is op bovenstaande premissen.  

 

SYSTEEM B 

Om de complexiteit te reduceren, kan getracht worden om het aantal vrijstellingpercentages per 

leeflooncategorie te reduceren. Dit gebeurt in Tabel 5. Figuur 12 toont de impact van dergelijk 

systeem op de armoedeval voor een alleenstaande: de algemene trend van het netto gezinsinkomen 

in functie van het aantal gewerkte dagen is positief, maar niet elke marginale stijging van het aantal 

gewerkte dagen leidt tot meer inkomen. Zo is het netto inkomen van een alleenstaande RMI-

gerechtigde die 10 voltijdse dagen per maand werkt aan een minimumloon ongeveer gelijk aan dat 

van een RMI-gerechtigde die 9 dagen werkt, maar wel hoger dan het inkomen van RMI-gerechtigden 

die minder dan 9 dagen werken.  



36 
 

Tabel 4. Systeem A: vrijstellingspercentages  

Maandelijks verdiend bedrag Vrijstellingspercentage 

Minimum Maximum* Alleenstaande Gezinshoofd 

   

Zonder partner Met partner 

1,00 161,91 100,00 100,00 100,00 

161,91 232,75 100,00 100,00 100,00 

232,75 313,71 92,28 91,01 96,22 

313,71 384,55 76,90 73,07 88,24 

384,55 465,50 66,91 61,38 83,71 

465,50 546,46 59,59 52,81 80,11 

546,46 617,30 54,58 46,96 77,52 

617,30 698,25 50,75 42,47 75,78 

698,25 769,09 47,71 38,92 74,21 

769,09 850,05 45,67 36,04 73,09 

850,05 931,00 45,44 33,51 72,03 

931,00 1001,84 45,62 31,52 71,15 

1001,84 1082,80 46,03 29,83 70,49 

1082,80 1153,64 46,42 28,69 69,85 

1153,64 1234,59 46,89 29,20 69,38 

1234,59 1315,55 47,42 29,98 68,91 

1315,55 1386,39 48,25 31,04 68,50 

1386,39 1467,34 49,01 32,01 68,26 

1467,34 1538,18 49,69 32,89 67,93 

1538,18 1619,14 50,31 33,69 67,67 

1619,14 1669,74 50,86 34,32 67,46 

1669,74 en hoger  0,00 0,00 0,00 

* halfopen interval, dus exclusief onderstaande maximumwaarde (in euro per maand) 

 

 

Figuur 12. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): systeem B 

 

Bron: eigen berekeningen op basis van MOTYFF 
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Tabel 5. Systeem B: vrijstellingspercentages  

Maandelijks verdiend bedrag Vrijstellingspercentage 

Minimum Maximum* Alleenstaande Gezinshoofd 

   

Zonder partner Met partner 

1,00 232,75 1,00 1,00 1,00 

232,75 465,50 0,77 0,73 1,00 

465,50 617,30 0,67 0,53 0,84 

617,30 769,09 0,60 0,42 0,80 

769,09 1153,64 0,51 0,34 0,76 

1153,64 1669,74 0,47 0,31 0,69 

1669,74 en hoger 0,00 0,00 0,00 

* halfopen interval, dus exclusief onderstaande maximumwaarde (in euro per maand) 

 

SYSTEEM C 

Bovenstaande systemen zijn complex omdat ze een hoog vrijstellingspercentage trachten te 

realiseren voor zeer kleine job. Systeem C grijpt terug naar de vrijstelllingspercentages voorgesteld 

door Bogaerts et al. Het is veel simpeler systeem dan bovenstaande systemen maar voldoet niet aan 

vraag van maatschappelijk werken naar een beleidshervorming zonder verliezers, dus waar de sterke 

aanmoediging van kleine deeltijdse jobs blijft bestaan. Dergelijk systeem zou weinig wijzigen aan de 

huidige berekeningswijze. In de tweede stap van de berekening (zie Tabel 1) zou het bedrag van 

234,55 vervangen worden door een percentage van het verdiende bedrag. Het verdiend bedrag 

verwijst bovendien naar het brutoloon in plaats van het nettoloon en dit om te voorkomen personen 

die voltijds werken aan een minimumloon dit nog kunnen combineren met een leefloon, wat wel het 

geval was in Bogaerts et al. (2012). 

We actualiseerden de vrijstellingspercentages op basis van de huidige hoogte van het leefloon en het 

minimumloon, op basis van de formule door Bogaerts et al: 51 % voor de categorie van de 

alleenstaanden en 35 % voor de RMI-gerechtigden met gezinslast. Zoals Figuur 13 illustreert biedt dit 

systeem een relatief adequate oplossing voor het probleem van de armoedeval, dat bovendien 

tamelijk simpel te berekenen is. Onder dit vrijstellingssysteem stijgt het inkomen relatief sterk in 

functie van het aantal voltijdsequivalente gewerkte dagen; en de stijging is het grootst bij relatief 

kleine jobs. Dit komt doordat naarmate het loon toeneemt de personenbelastingen het 

arbeidsinkomen steeds meer afromen. In het geval van de alleenstaande ouder in Figuur 13 zorgt dit 

voor een armoedeval: het netto inkomen van deze alleenstaande ouder bij 16 gewerkte dagen is 

hoger dan bij 22 gewerkte dagen. Ten opzichte van het huidige systeem is de armoedeval weliswaar 

minder groot.  
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Figuur 13. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): systeem C 

 

 

 
Bron: eigen berekeningen op basis van MOTYFF 

 

Oplossingen voor de inactiviteitsval 

We zien twee oplossingen voor de inactiviteitsval bij de samenwonenden. Gegeven de omvang van 

deze val lijkt een beleidsoplossing voor deze categorie prioritair. Een eerste oplossing kan bestaan uit 

een volledige individualisatie van het RMI. Het recht op een leefloon komt dan volledig los te staan 

van het inkomen van de partner. Los van de legitimiteitsvragen en budgettaire implicaties die dergelijk 

systeem met zich mee brengt, zou dit een discriminatie betekenen ten aanzien van de RMI-

gerechtigden met gezinslast waarvoor het RMI niet geïndividualiseerd is. De andere optie ligt daarom 

meer voor de hand: voor samenwonenden, net zoals voor de gezinnen met gezinslast, de SPI-
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vrijstelling berekenen op basis van het gezamenlijk arbeidsinkomen. Figuur 14 toont het effect van dit 

beleidsvoorstel uitgaande van systeem A; Figuur 15 voor systeem C. In beide systemen wordt de 

inactiviteitsval vermeden: het netto gezinsinkomen van een samenwonend koppel is steeds groter als 

één van beide partner werkt, in vergelijking met de situatie waar geen van beide werkt. In beide 

systemen blijft evenwel een armoedeval bestaan door de beperkte marge die bestaat tussen het 

leefloon en het minimumloon. Meer werken levert niet altijd een hoger netto inkomen op. Dit is 

vooral het geval onder systeem A, waarbij uitgegaan wordt van een vrijstellingspercentage van 100% 

voor de eerste vier gewerkte dagen aan een minimumloon.  

Bovenstaand voorstel gaat uit van een koppel zonder kinderen waarvan één of beide partners gaan 

werken. Het doel is de inactiviteitsval die voor deze samenlevingsvorm weg te werken en voor hen 

dezelfde financiële prikkel om te gaan werken te creëren als voor koppels met kinderen. De wet 

definieert de categorie van samenwonenden echter ruimer: als samenwonenden worden beschouwd 

alle personen die onder hetzelfde dak wonen en hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk 

gemeenschappelijk regelen. Deze categorie omvat dus ook personen die samenwonen zonder dat er 

een affectieve band is of die niet het volledige huishouden delen. De heterogeniteit binnen deze 

categorie maakt het moeilijk om een eenduidige regeling uit te werken. In die zin veronderstelt een 

consistent beleid tegen inactiviteitsvallen ook een hertekening van de leeflooncategorieën. Een 

onderzoek naar de knelpunten aangaande de bestaande categorieën van het RMI staat reeds op de 

onderzoeksagenda van de POD MI (Bestek MIIS 2015 12 betreffende een studie over de 

verschillende nieuwe situaties waarmee de OCMW’s te maken krijgen in de aanvragen inzake het 

RMI zoals bedoeld in de wet van 26 mei 2002). Het is belangrijk dat dit onderzoek de impact die de 

afbakening van leeflooncategorieën heeft op de inactiviteitsval (en mogelijke beleidsoplossingen), mee 

in kaart brengt.  

 

Figuur 14. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): systeem A 

 

Bron: eigen berekeningen op basis van MOTYFF 
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Figuur 15. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

aantal voltijds gewerkte dagen, in Euro per maand (bedragen juni 2014): systeem C 

 

Bron: eigen berekeningen op basis van MOTYFF 

 

De kostprijs van de voorgestelde systemen 

In Tabel 6 wordt de kostprijs berekend van systeem A, op basis van het microsimulatiemodel 

MIMOSIS (zie bijlage 3 voor meer toelichting). De meerkost ten aanzien van het huidige systeem 

bedraagt op jaarbasis bijna 30 miljoen euro, dit is 1,7% van de huidige kost. Vooral voor de categorie 

van de samenwonenden zonder gezinslast zou de kost stijgen, omdat de simulatie ervan uitgaat dat 

bovenstaand voorstel aangaande de samenwonende koppels zonder kinderen wordt 

geïmplementeerd voor alle RMI-gerechtigden in de categorie van de samenwonenden. Dit wil zeggen 

dat de vrijstelling telkens is berekend op basis van het gezamenlijk arbeidsinkomen van beide 

partners. Deze simulatie houdt geen rekening met mogelijke gedragseffecten. Gedragseffecten 

zouden, bijvoorbeeld, rekening kunnen houden met het verhoogd effect dat de nieuwe SPI-vrijstelling 

kan hebben op de doorstroom van RMI-gerechtigden naar voltijdse of bijna voltijdse jobs. 

Tabel 6. Systeem A: : Totale uitgaven op jaarbasis in prijzen van 2014 (gesimuleerde bedragen; in miljoen 

euro) 

 

Voor 

hervorming 

Na 

hervorming 

Absoluut 

verschil 
Verschil 

in % 

Alleenstaande persoon 686,6 694,6 8 1,2 

Samenwonende zonder gezinslast 382,4 393,5 11,1 2,9 

Samenwonende met gezinslast 647,4 658,2 10,8 1,7 

Totaal 1716,4 1746,3 29,9 1,7 

Bron: Berekeningen op basis van MIMOSIS, uitgevoerd door de FOD Sociale Zekerheid 

In bijlage wordt ook de kostprijs van een variant op systeem A gesimuleerd: het RMI dooft niet uit bij 

het netto inkomen dat verdiend wordt bij een volledige tewerkstelling aan 100% van het 

minimumloon, maar bij 90% van het minimumloon. De meerkost van deze variant ligt uiteraard een 

stuk lager dan hierboven (17 miljoen euro op jaarbasis). Gegeven de inadequaatheid van het bedrag 

van het minimumloon om vele gezinnen te beschermen tegen armoede, gaat de voorkeur van de 

auteurs uit naar het eerste scenario. 
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Omdat systeem C pas laat in de loop van het onderzoeksproject aan de simulaties werd toegevoegd, 

werd hiervoor geen kostenraming gemaakt. In Bogaerts et al (2012) werd de kost van dergelijk 

vrijstellingspercentage zeer hoog ingeschat (+125%).4 Dit wordt verklaard doordat de 

vrijstellingspercentages werden berekend op het verschil tussen het leefloonbedrag en het bruto 

minimumloon. Hoewel dit inging tegen de vooropgestelde criteria, liet dit systeem in de feiten wel 

toe dat personen met een inkomen zo hoog als een voltijds minimumloon in vele gevallen toch recht 

hadden op een aanvullend leefloon. Systeem C daarentegen gaat uit van vrijstellingspercentages 

gebaseerd op het verschil tussen het leefloon en het netto inkomen voor een aantal typegezinnen 

met een voltijds minimumloon. Hierdoor wordt vermeden dat arbeidsinkomens hoger dan een 

voltijds minimumloon recht kunnen geven op RMI. Een vergelijking van Figuur 11 en Figuur 13 leert 

dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de kostprijs van systeem C veel hoger ligt dan de kostprijs van 

systeem A.  

Een belangrijke kanttekening bij bovenstaande simulaties is dat de vrijstellingspercentages telkens 

gebaseerd zijn op een optimaal verloop van het netto inkomen in functie van het aantal gewerkte 

dagen voor een beperkt aantal gezinstypes. De vrijstellingspercentages voor systeem A en B werden 

berekend op het brutoloon, na aftrek van de personenbelasting en de sociale bijdragen. Zij tonen aan 

dat de mogelijkheid bestaat om de huidige regeling in een bepaalde richting te veranderen, maar de 

voorgestelde vrijstellingspercentages zijn veeleer illustratief bedoeld. Alvorens een van de 

voorgestelde systemen om te zetten in een nieuw wetgevend kader, moeten de 

vrijstellingspercentages getest worden voor een ruimere set van typegezinnen en eventueel 

herberekend worden in functie van het gemiddelde percentage voor een groot aantal typegezinnen.  

 

7. Om de inactiviteitsval te vermijden die ontstaat door het verlies van alle bijkomende 

sociale voordelen die aan het RMI verbonden zijn en die wegvallen eens dat dit recht 

wegvalt, bevelen we aan om een aantal van deze voordelen bij een overstap van RMI 

naar werk te continueren gedurende 4 of 8 kwartalen, mits het inkomen onder een 

bepaalde grens blijft. We illustreren hieronder de impact van dergelijke verlenging 

in duur van de maximumprijs van elektriciteit en aardgas, de De Lijn-korting die 

bestaat in Vlaanderen en de gereduceerde tarieven voor kinderopvang voor 

leefloongerechtigden die in sommige gemeenten worden gehanteerd.  

 

De berekening van de armoede- en inactiviteitsvallen hierboven is –zoals meestal gebeurt – 

gebaseerd op een analyse van het netto gezinsinkomen, zonder rekening te houden met de kosten 

                                                           
4
 Bovendien werd voor de berekening van de kostprijs in Bogaerts et al (2012) een andere werkwijze 

gehanteerd dan in Tabel 6.  In Bogaerts et al(2012) werd enkel gewerkt met een subgroep waarvan 

verondersteld kon worden dat die potentieel SPI gerechtigd was voor de hervorming. De 

geobserveerde cijfers, in het bijzonder deze met betrekking tot de arbeidsinspanning, werden 

vervolgens gekoppeld met deze die afkomstig waren uit een externe bron (i.e. de cijfers die specifiek 

met betrekking tot de groep van SPI gerechtigden werden opgevraagd bij de KSZ). De meerkost van 

125% is een raming ten opzichte van het leefloonbudget dat geraamd werd voor de potentieel SPI-

gerechtigden. Voor Tabel 6, werden de regels voor en na toegepast op de hele populatie van 

leefloongerechtigden en wordt de meerkost ook uitgedrukt ten opzichte van het volledige RMI 

budget. 

. 
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van deze gezinnen. Nochtans is het erg waarschijnlijk dat de kosten voor huisvesting, 

nutsvoorzieningen, vervoer en dergelijke wel meespelen in de keuze van RMI-gerechtigden om 

(meer) te gaan werken (voor zover ze een keuze hebben). RMI-gerechtigden kunnen immers 

aanspraak maken op een aantal kostenreducerende maatregelen, en die rechten verliezen ze vaak als 

ze (meer) gaan werken. Uit de diepte-interviews bleek dan ook dat heel wat maatschappelijke 

werkers vinden dat hier de echte inactiviteitsval zit: het verlies aan sociale voordelen op het moment 

dat iemand niet langer recht heeft op een leefloon.  

 

Figuur 16 tracht deze inactiviteitsval in kaart te brengen. We vergelijken nu niet het netto 

gezinsinkomen in geval van werk en niet-werk, maar kijken naar het netto gezinsinkomen na 

belangrijke kosten: huisvestingskosten, kosten voor verwarming, water en elektriciteit, 

gezondheidskosten en mobiliteit. Voor een raming van deze kosten gaan we uit van de 

referentiebudgetten (zie Storms et al, 2014; 2012). De referentiebudgetten zijn geprijsde korven van 

goederen en diensten en weerspiegelen de financiële ondergrens waaronder het voor de meeste 

mensen onmogelijk is te participeren in de samenleving. Alle beperkingen die gelden voor de 

referentiebudgetten gelden ook voor onze berekeningen: gezinnen zijn volledig geïnformeerd en 

nemen al hun sociale voordelen op en alle gezinsleden zijn gezond (één doktersbezoek per jaar 

volstaat). Voor een uitvoerige beschrijving van de referentiebudgetten verwijzen we naar Storms e.a. 

2015. In bijlage 2 worden de berekeningen en belangrijkste assumpties achter Figuur 16 toegelicht.  

 

De maatregelen die het verschil in netto inkomen na kosten tussen de RMI-gerechtigden die werken 

en niet werken in Figuur 16 verklaren zijn: de inkomensgebonden huurprijzen op de sociale 

huurmarkt (bovenste grafiek), de huurpremie van de Vlaamse regering voor kandidaat huurders die al 

vier jaar ononderbroken op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staan (onderste 

grafiek), de maximumprijs aardgas (bovenste grafiek), de toelage uit het stookoliefonds (onderste 

grafiek), de maximumprijs elektriciteit (beide grafieken), de vrijstelling van saneringsbijdrage door de 

Vlaamse drinkwatermaatschappijen (beide grafieken), de verhoogde tegemoetkoming in de 

gezondheidszorgen (beide grafieken), de korting voor openbaar vervoer van De Lijn (beide 

grafieken).  

 

Figuur 16 berekent voor 4 typegezinnen het inkomen na kosten in 5 verschillende situaties: bij 0 

gewerkte dagen (volledig leefloongerechtigd), bij 10 gewerkte dagen (ontvangt aanvullend leefloon), 

bij voltijds werk gedurende volledige maand in het jaar van de transitie naar werk, bij voltijds werk in 

het tweede jaar na de transitie en bij voltijds werk in het derde jaar. Bovenstaande voordelen 

vervallen immers niet allemaal op hetzelfde moment. Het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) 

loopt bij automatische toekenning (dus voor leefloongerechtigden) tot 31 december van het volgende 

kalenderjaar. Als een leefloongerechtigde voltijds begint te werken, blijft de VT dus nog minstens een 

jaar doorlopen. Hetzelfde geldt voor de sociale voordelen die gebaseerd zijn op het recht op VT: de 

toelage uit het stookoliefonds en de korting van De Lijn. Dit verklaart waarom in Figuur 16 het netto 

inkomen na kosten daalt in tweede jaar nadat een leefloongerechtigde is beginnen werken. Iets 

gelijkaardigs geldt voor de huurprijzen die gehanteerd worden door sociale 

huisvestingsmaatschappijen en de hoogte van de Vlaamse huurpremie. Beide worden berekend op 

basis van de fiscale gegevens van 3 jaar eerder. Vandaar dat we in Figuur 16 een verdere daling van 

het netto inkomen na kosten kunnen vaststellen in jaar 3. 
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Figuur 16. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

voor en na kosten*, in Euro per maand (bedragen juni 2013): huidige wetgeving  

 

 
* Rekening houdend met huisvestingskosten, kosten voor verwarming, water en elektriciteit, 

gezondheidskosten en mobiliteit 

Bron: Eigen berekeningen op basis van Storms et al. 2014, in samenwerking met Tess Penne 

 

Figuur 16 toont dat de impact van deze kosten zeer groot kan zijn. Figuur 16 gaat uit van de huidige 

SPI-regeling. Voor een alleenstaande RMI-gerechtigde bedraagt het netto inkomen uit een leefloon 

801 euro per maand; het netto inkomen bij een voltijds minimumloon 1344 euro (bedragen juni 

2014). Dit is een verschil van 544 euro per maand (zie tabel 1 in bijlage 2). Voor de alleenstaande in 

de bovenste grafiek bedraagt dit verschil nog maar 402 euro na verrekening van alle kosten (dus na 

drie jaar werken). In het eerste jaar gaat ongeveer 35 euro van de meerverdiensten door werken 

verloren door de hogere kosten voor aardgas, elektriciteit en water; in het tweede jaar ongeveer 20 

euro door het verlies van de VT en bijbehorende korting bij de Lijn; in het derde jaar bijna 90 euro 

doordat de sociale huurprijzen verhoogd worden in functie van het gezinsinkomen. Let wel: voor 

personen met gezondheidsproblemen en voor wie het jaarlijkse doktersbezoek niet volstaat is de 

impact van het verlies van het recht op VT in jaar 2 hoger dan hier geraamd. Het feit dat het recht op 

kostencompenserende maatregelen verloren gaat bij de overstap naar werk zorgt er dus voor dat de 

stijging in het netto inkomen na kosten veel minder groot is dan voor kosten. Het effect van deze 
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maatregelen is weliswaar gespreid over de tijd. Enerzijds betekent dit dat de initiële financiële 

stimulus om te gaan werken nog relatief groot is (althans voor sommige gezinstypes). Anderzijds 

geeft dit initieel inkomen de RMI-gerechtigde geen goed beeld van de levenstandaard die hij op iets 

langere termijn zal hebben.  

 

Toch willen we op basis van Figuur 16 pleiten voor een verdere verlenging van een aantal 

kostencompenserende maatregelen voor RMI-gerechtigden die voltijds aan het werk gaan tegen een 

laag loon. Dit zou ervoor zorgen dat de initiële financiële impuls om te gaan werken gemaximaliseerd 

wordt, wat vooral belangrijk is voor gezinstypes waarvoor de huidige financiële prikkel zeer klein is, 

en ook bovenstaande alternatieven weinig verbetering beloven, bijvoorbeeld de samenwonende 

koppels en alleenstaande ouders. In Figuur 17 simuleren we een continuering van de maximumprijzen 

voor elektriciteit en aardgas, de vrijstelling/compensatie van de saneringsbijdrage van de 

drinkwatermaatschappijen en de gereduceerde tarieven voor kinderopvang voor 

leefloongerechtigden die in sommige gemeenten worden gehanteerd gedurende 4 kwartalen nadat 

het RMI is verlopen. We gaan er daarbij vanuit dat de inkomensgrenzen die dergelijke verlenging 

zullen vergezellen, hoger zullen liggen dan het netto inkomen van onze typegezinnen bij een voltijds 

minimumloon. Voor het samenwonend koppel in Figuur 17 zorgt deze beleidsmaatregel ervoor dat 

de geringe meeropbrengst van voltijds werk in vergelijking met 10 gewerkte dagen (29 euro per 

maand) behouden blijft en niet volledig opgesoupeerd wordt door de meerkosten van gas, 

elektriciteit en water (45 euro per maand). Hetzelfde geldt voor de alleenstaande ouder in Figuur 17: 

het netto inkomen bij voltijds loon aan een minimumloon ligt volgens de huidige regeling 75 euro 

hoger dan in het geval van 10 gewerkte voltijdse dagen; de meerkost van aardgas, elektriciteit, water 

en kinderopvangkosten bedraagt 108 euro per maand.  

 

Een belangrijke overweging bij dit beleidsvoorstel is de inadequaatheid van het voltijds minimumloon 

voor een aantal gezinstypes (zie Storms et al, 2014). Gegeven deze inadequaatheid niet alleen geldt 

voor RMI-gerechtigden die aan een laag loon gaan werken, maar ook voor andere personen met een 

laag loon in een precaire gezinssituatie, moet overwogen worden om de kostencompenserende 

maatregelen die nu nog steeds aan het statuut van leefloongerechtigde gebonden zijn (bv 

maximumprijzen gas en elektriciteit) uit te breiden naar alle lage inkomensgezinnen middels een 

inkomenstoets. Gegeven de kloof die bestaat tussen de hoogte van het leefloon en het inkomen dat 

nodig is om menswaardig te leven, zou niet het recht op leefloon maar de behoeftigheid de 

toetssteen moeten zijn voor het recht op kostencompenserende maatregelen. Inkomensgetoetste 

maatregelen met adequate inkomensgrenzen kunnen bovendien voorkomen dat RMI-gerechtigden die 

gaan werken zowel na één jaar als na twee jaar werken, hun koopkracht zien afnemen.  
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Figuur 17. Netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaat werken aan GGMMI, naar 

voor en na kosten*, in Euro per maand (bedragen juni 2013): huidige SPI-regeling maar aangepaste 

wetgeving voor kostencompenserende maatregelen** 

 
 

* Rekening houdend met huisvestingskosten, kosten voor verwarming, water en elektriciteit, 

gezondheidskosten en mobiliteit 

** continuering van de maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas, de vrijstelling/compensatie van 

de saneringsbijdrage van de drinkwatermaatschappijen en de gereduceerde tarieven voor 

kinderopvang voor leefloongerechtigden die in sommige gemeenten worden gehanteerd gedurende 4 

kwartalen nadat het RMI is verlopen 

Bron: Eigen berekeningen op basis van Storms et al. 2014, in samenwerking met Tess Penne 

 

 

8. Een optimalisatie van de uitwisseling van informatie tussen OCMW’s over de mate 

waarin een RMI-gerechtigde reeds gebruik maakte van de SPI-vrijstelling, hetzij in 

de vorm van het elektronisch sociaal dossier, hetzij door het optimaliseren van het 

gebruik van de bestaande informatiestroom, de zgn. ‘ListofAttestation’ 

Een terugkerende klacht tijdens de diepte-interviews met maatschappelijk werkers betrof de 

overdracht van dossiers tussen OCMW’s, bijvoorbeeld in geval van een cliënt die van de ene naar de 

andere gemeente verhuist. Er is nood aan een systeem dat zorgt voor een vlotte informatie-

uitwisseling tussen OCMW’s, onder meer over het aantal dagen dat een RMI-gerechtigde reeds van 

de SPI-vrijstelling genoot. Bij de POD MI wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem, in de 

vorm van een elektronisch sociaal dossier. Het elektronisch sociaal dossier is een toepassing die een 

OCMW zal toelaten het sociaal dossier van een cliënt bij een ander OCMW te consulteren. De 

bedoeling is dat wanneer een cliënt verhuist, het nieuwe OCMW het dossier van de cliënt 

elektronisch kan consulteren bij het oude OCMW. De drie Verenigingen van Steden en Gemeenten 

zien echter een aantal nadelen in deze oplossing (vooral de kostprijs, maar ook onder meer de mate 

van standaardisatie en de extra administratieve last). Een alternatieve oplossing is het gebruik van de 

bestaande informatiestroom, de zgn. ‘ListofAttestation’, te optimaliseren. De ‘ListofAttestation’ laat 

OCMW’s nu reeds toe het recht op SPI-vrijstellling van cliënten te verifiëren, zij het met enige 

vertraging. De OCMW’s zouden beter geïnformeerd kunnen worden van de mogelijkheden van deze 

datastroom, bijvoorbeeld via een omzendbrief.   
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5. Besluit 

In dit rapport werd het systeem van de socio-professionele integratie (SPI)- vrijstelling voor RMI 

begunstigden bondig geëvalueerd en werden beleidsoplossingen aangereikt voor de voornaamste 

knelpunten. De evaluatie was gebaseerd op cijfers van de POD MI over de recente evolutie van het 

aantal RMI-gerechtigden met SPI-vrijstelling en op diepte-interviews met maatschappelijk werkers.  

Uit de cijfers van de POD MI blijkt dat het aantal SPI-vrijstellingen relatief beperkt blijft, ondanks een 

sterke groei van het aantal SPI-vrijstellingen tijdens de periode 2005-2010 en 2014-2015. In 2014 ging 

het om 7 054 personen, dit is 4,5% van het totaal aantal RMI-gerechtigden. De SPI-vrijstelling wordt 

relatief vaak toegepast in de leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar, voor personen met een nationaliteit 

van buiten de EU, en voor RMI-begunstigden met gezinslast. Het aantal SPI-vrijstellingen voor 

studenten is laag (5 % van alle vrijstellingen), het aantal artiesten met een SPI-vrijstelling is nog lager 

(1%). Wat de recente stijging van het aantal begunstigden betreft, het is onduidelijk in hoeverre dit 

een gevolg is van de verlenging van de termijnen die gelden in de SPI-regeling (Koninklijk Besluit van 

25 april 2014), of van een conjuncturele opleving op de arbeidsmarkt.  

De diepte-interviews geven inzicht in de redenen voor het lage aantal SPI-gerechtigden. Een 

veelgehoorde verklaring is dat – ondanks de recente verlenging van de termijnen – de beperking in 

duur van de SPI-vrijstelling maatschappelijk werkers er nog steeds van weerhoudt om de SPI-

vrijstelling telkens toe te passen indien mogelijk. Er wordt eerst een inschatting gemaakt van de 

duurzaamheid van de socio-professionele integratie. Andere maatschappelijk werkers wijzen op de 

grote afstand van vele RMI-gerechtigden tot de arbeidsmarkt. Er bestaat een kortsluiting tussen de 

arbeidsmarktkwalificaties van de RMI-populatie en de beschikbare jobs. Het is daarom voor veel RMI-

gerechtigden niet makkelijk aan een job te geraken op de reguliere arbeidsmarkt. Andere 

maatschappelijk werkers zeggen te weinig vertrouwd zijn te met de SPI-vrijstelling zodat hij vaak uit 

het oog wordt verloren of genegeerd wanneer een gerechtigde aan alle voorwaarden voldoet.  

De diepte-interviews leggen ook de vinger op een aantal knelpunten in de regelgeving omtrent de 

SPI-vrijstelling. Een belangrijk knelpunt blijkt de complexiteit van de regelgeving te zijn, en de 

administratieve last die toepassing ervan met zich meebrengt. Hoewel in de algemene omzendbrief 

van 17 juni 2015 bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 

uitgebreider dan voorheen de berekening van het leefloon na SPI-vrijstelling toelicht, blijven er 

interpretatieproblemen bestaan. Maatschappelijk werkers vrezen dat dit leidt tot verschillen tussen 

OCMW’s in de toepassing van de SPI-regeling. Er is vraag naar meer vorming hieromtrent, naar een 

gebruiksvriendelijke rekentool die het rekenwerk vereenvoudigt, en naar meer eenvormigheid (bv. in 

de wijze waarop premies voor beroepsopleidingen en stages worden vrijgesteld). Er wordt ook 

gewezen op de administratieve last die de overdracht van dossiers tussen gemeenten met zicht 

meebrengt, bv. als een cliënt verhuist. Er is vraag naar een maatregel ter verbetering van de 

uitwisseling van informatie tussen OCMW’s. De maatschappelijk werkers wijzen tenslotte ook op 

een aantal ongelijkheden waartoe de huidige SPI-regeling aanleiding geeft: het resterende leefloon na 

SPI-vrijstelling verschilt naargelang iemand een arbeidscontract heeft van meer of minder dan een 

maand, of naargelang de RMI-gerechtigde een student met of zonder een beurs is.  

De beleidsvoorstellen – die we hieronder samenvatten – gaan op de meeste van deze knelpunten in. 

Er wordt ook oplossing gezocht voor het probleem van armoede- en inactiviteitsvallen, waar in het 

meest recente regeerakkoord expliciet naar verwezen werd. Wegens de korte periode van het 

onderzoek was het echter niet mogelijk om voor alle problemen een oplossing uit te werken. Een 

beleidsvoorstel betreffende de verschillen tussen beurs- en niet-beursstudenten ontbreekt helaas.  



47 
 

Beleidsvoorstellen 

1. Geen verlenging van de huidige termijnen dat een RMI-gerechtigde beroep kan doen op de 

SPI-vrijstelling maar wel de mogelijkheid inbouwen om op individuele en gemotiveerde basis 

uitzonderingen toe te laten. We veronderstellen hier dat door de mogelijkheid te voorzien 

om de vooropgestelde termijnen te verlengen, mits motivering, maatschappelijk werkers 

minder zullen aarzelen om de SPI-vrijstelling toe te passen, zelfs in geval van kortlopende 

arbeidscontracten. 

2. De vrijstelling van premies die verstrekt worden in het kader van (beroeps-) opleidingen en 

stages uit artikel 35 van de wet op maatschappelijke integratie halen en onderbrengen onder 

artikel 22, tenminste voor zover het gaat over aanmoedigingspremies, niet over 

inkomensvervangende uitkeringen.  

3. Het ontwikkelen van een rekentool die toelaat het resterende leefloon na SPI-vrijstelling op 

eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze te simuleren.  

4. Het ontwikkelen van een opleidings- of documentatiekit die de berekeningswijze van het 

resterende leefloon na SPI-vrijstelling verder toelicht aan de hand van concrete voorbeelden.  

5. De berekeningswijze van het resterende leefloon na SPI-vrijstelling aanpassen zodat de 

huidige verschillen in behandeling tussen personen met kortdurige en langdurige 

arbeidscontracten worden weggewerkt. 

6. De berekeningswijze van het resterende leefloon na SPI-vrijstelling aanpassen zodat 

bestaande inactiviteits- en armoedevallen worden weggewerkt door het systeem van een 

forfaitaire vrijstelling te vervangen door een procentuele vrijstelling. Hier zijn 2 scenario’s 

mogelijk: één vrijstellingspercentage per leeflooncategorie of een set van 

vrijstellingspercentages per leeflooncategorie die variëren in functie van het verdiende 

bedrag. In het tweede scenario kan het vrijstellingspercentage van 100% dat nu impliciet 

bestaat voor personen die maar enkele uren per week werken,  behouden blijven, maar het 

maakt de berekeningswijze complexer. Het systeem met één vrijstellingspercentage is 

eenvoudiger maar voldoet niet aan de vraag van maatschappelijk werkers om de financiële 

impuls voor zeer kleine jobs te behouden.  

Om de inactiviteitsval die bestaat voor koppels zonder kinderen te vermijden moet de 

vrijstelling berekend worden op het gezamenlijk maandelijks verdiend bedrag van beide 

partners. Dit impliceert het afbouwen van de huidige individualisatie van het RMI voor deze 

samenlevingsvorm en veronderstelt daarom een hertekening van de bestaande 

leeflooncategorieën. De categorie van de samenwonenden omvat immers ook 

samenlevingsvormen waarvoor het afbouwen van de individualisatie minder wenselijk is, zoals 

personen die wel onder één dak wonen maar geen affectieve band hebben en/of niet het 

volledige huishouden gemeenschappelijk regelen.  

7. Om de inactiviteitsval te vermijden die ontstaat door het verlies van alle bijkomende sociale 

voordelen die aan het RMI verbonden zijn en die wegvallen eens dat dit recht wegvalt, 

bevelen we aan om een aantal van deze voordelen bij een overstap van RMI naar werk te 

continueren gedurende 4 of 8 kwartalen, mits het inkomen onder een bepaalde grens blijft. 

We illustreerden in dit rapport de impact van dergelijke verlenging in duur van de 

maximumprijs elektriciteit en aardgas, de De Lijn-korting die bestaat in Vlaanderen en de 

gereduceerde tarieven voor kinderopvang voor leefloongerechtigden die in sommige 

gemeenten worden gehanteerd. 

8. Een optimalisatie van de uitwisseling van informatie tussen OCMW’s over de mate waarin 

een RMI-gerechtigde reeds gebruik maakte van de SPI-vrijstelling, hetzij in de vorm van het 
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elektronisch sociaal dossier, hetzij door het optimaliseren van het gebruik van de bestaande 

informatiestroom, de zgn. ‘ListofAttestation’ 

Tenslotte een aantal belangrijke kanttekeningen bij bovenstaande beleidsvoorstellen. Ten eerste, de 

SPI-vrijstelling is slechts één van de vele maatregelen die bijstandsgerechtigden kunnen aanmoedigen 

om te gaan werken. De effectiviteit van deze maatregel hangt af van de mate waarin het belendende 

beleid ook de randvoorwaarden schept waarin de SPI-vrijstelling kan werken. We denken 

bijvoorbeeld aan toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Of aan het bredere pakket van in-work 

benefits middels fiscale en parafiscale voordelen die ervoor zorgen dat personen met een laag loon 

toch over een adequaat inkomen kunnen beschikken. De huidige marge tussen het leefloonbedrag en 

het netto inkomen uit een minimumloon voor sommige gezinstypes is immers te beperkt om een 

vrijstellingssysteem zonder armoedevallen op poten te kunnen zetten. Ten tweede, de SPI-regeling 

verandert niets aan de structurele knelpunten op de arbeidsmarkt. Tijdens de diepte-interviews werd 

herhaaldelijk gewezen op het tekort aan laaggeschoolde jobs als oorzaak voor de beperkte 

doorstroom van de bijstand naar de arbeidsmarkt. Een aantal maatschappelijk werker pleit daarom 

ook voor meer incentieven voor werkgevers om laagproductieve werknemers aan te werven. 

Tenslotte: voor heel wat bijstandsgerechtigden is de stap naar een voltijdse baan geen haalbare kaart. 

De inzet op activering mag de zorg voor diegene die moeilijk of pas op langere termijn zelfredzaam 

kunnen zijn niet in de weg staan.  
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Bijlage 1: Handleiding diepte-interviews 

Project voorstellen aan geïnterviewden : 

Dit project rond de socio-professionele vrijstelling heeft als doel beleidsaanbevelingen te formuleren 

over de hervorming van het systeem van socio-professionele (SPI) vrijstelling met het oog op een 

betere professionele integratie van leefloongerechtigden. Opdrachtgever is de POD MI. Het doel is 

om op basis van bestaande studies, administratieve data en diepte-interviews concrete 

beleidsaanbevelingen te formuleren. De POD MI streeft naar beleidsaanbevelingen die door de 

OCMW’s gedragen worden en ingrijpen op reële knelpunten. Vandaar deze interviews. Behalve de 

interviews is er in dit project ook een datagedeelte voorzien waarbij cijfers van de POD MI over het 

gebruik en de evolutie van de SPI worden geanalyseerd.  

In dit interview zullen vragen gesteld worden over de impact van de hervorming van het systeem in 

2014, welke de overblijvende knelpunten zijn en hoe het systeem verbeterd kan worden. Op basis 

hiervan zullen we nieuwe beleidsvoorstellen formuleren. In een volgende fase van het onderzoek – in 

het najaar 2015- zullen vanuit de POD MI focusgroepen worden georganiseerd om de 

beleidsaanbevelingen nogmaals af te toetsen.  

Dit interview zal anoniem verwerkt worden, zodat uw naam en dat van het OCMW aan niemand 

doorgegeven wordt.  

 

I. De wetswijziging van oktober 2014 : de maximale termijn waarover SPI kan genoten 

worden vanaf de aanvang van de eerste vrijstelling werd opgetrokken van 3 naar 6 

jaar; de periode dat de SPI vrijstelling effectief kan genoten worden bleef 3 jaar. 

1. Is er in de praktijk iets veranderd sinds de wijziging?  

2. De wetswijziging is er onder meer gekomen vanuit de vaststelling dat de SPI-vrijstelling 

weinig werd ingezet voor leefloongerechtigden die met een contract voor bepaalde duur aan 

het werk gingen, vooral in het geval van interimwerk. Wordt de SPI sindsdien meer gebruikt 

voor tijdelijke jobs? 

3. Acht u verdere uitbreiding of verandering aan deze termijn wenselijk? 

 

II. Knelpunten: we overlopen eerst een aantal aspecten van de SPI waarvan uit vorig 

onderzoek is gebleken dat ze als problematisch worden ervaren, daarna krijgt de 

respondent de kans om andere knelpunten aan te brengen. De knelpunten zijn 

gebaseerd op vorig onderzoek. Het is goed mogelijk dat de respondent niet van al 

deze knelpunten op de hoogte is of er nog niet mee in aanraking is gekomen.  

Algemeen: Speelt de SPI-vrijstelling volgens de respondent een rol bij het begeleiden 

van leefloongerechtigden naar een baan?   

Wat is volgens de respondent de huidige meerwaarde van de SPI om arbeidsintegratie 

en deelname aan opleidingen te verhogen ten aanzien van andere bestaande 

maatregelen?  

Waar zitten volgens de respondent nog belangrijke knelpunten?   
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Ziet de respondent maatregelen die de rol van de SPI-vrijstelling nog kunnen 

versterken?  

Van de reeds onderzochte knelpunten willen weten 

 in welke mate ze door de respondent als problematisch worden ervaren 

 hoe de respondent of zijn/haar OCMW om gaat met dit knelpunt  

 wat zijn de voor-en nadelen van deze werkwijze 

 vindt de respondent een beleidswijziging nodig 

 zo ja, in welke zin 

1. De complexiteit van de toepassing van de SPI-regeling 

2. De berekening van de vrijstelling op jaarbasis. Sommige OCMW’s blijken een berekening op 

maandbasis te prefereren.  

3. De beperking van het recht op SPI tot 3 jaar. 

4. De overdraagbaarheid van de SPI tussen gemeenten. 

5. Combinatie met andere voordelen (medische waarborg, huurtoelage, …).  

6. De financiële vallen: de SPI-vrijstelling maakt dat het voor iemand die deeltijds werkt soms  

financieel oninteressant om voltijds te gaan werken.  

 

III. Deze vraag gaat dieper in op mogelijke beleidsoplossingen voor het probleem 

van de financiële vallen. De financiële vallen zijn grotendeels het gevolg van het 

feit dat de SPI-vrijstelling een forfaitair bedrag is, dus niet afhangt van het 

effectief verdiend inkomen (leg uit aan de hand van figuur 1, zie bijlage). Een 

mogelijke oplossing is dan ook het bedrag van de vrijstelling te laten variëren in 

functie van het aantal uren dat men werkt. Hierdoor kunnen we het inkomen van 

leefloners geleidelijk laten stijgen voor elk uur dat meer gewerkt wordt (leg uit 

aan de hand van figuur 2, zie bijlage). De alternatieve vrijstelling  zoals getoond 

in figuur 2 wordt als volgt berekend: 

LEEFLOONBEDRAG – NETTO INKOMEN UIT ARBEID/OPLEDING - AANTAL 

UREN ARBEID/OPLEIDING x VAST BEDRAG PER UUR  

In vergelijking met de bestaande regeling wordt dus één bijkomend kenmerk in 

rekening gebracht: het aantal uren tewerkstelling. De oplossing kan dus relatief 

eenvoudig zijn. Maar ze kan ook complexer worden, zeker als we willen corrigeren 

voor een aantal mogelijke nadelen van deze relatief eenvoudige oplossing. Om te 

beoordelen aan welke voorwaarden het voorgestelde alternatief prioritair moet 

voldoen, wordt de respondent een aantal kenmerken van het alternatief voorgelegd 

en gevraagd  

 in welke mate ze door hij/zij ze als problematisch worden ervaart 

 de respondent een beleidswijziging nodig vindt 

 zo ja, in welke zin 

 

Geef op voorhand reeds aan dat complexere berekeningen in principe opgelost 

kunnen worden door een volledig geautomatiseerd systeem op te zetten, en dat de 

wenselijkheid daarvan meteen nog bevraagd zal worden. Mogelijk zijn niet alle 

onderstaande vragen van toepassing op de situatie van de respondent.  
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4. Om de financiële meeropbrengst voor alle leeflooncategorieën ongeveer even groot te 

maken en de curven in figuur 2 ongeveer hetzelfde te laten verlopen, moet het vast bedrag 

per uur in bovenstaande formule verschillen naargelang de leeflooncategorie 

5. Het voorgesteld alternatief systeem biedt geen oplossing voor de financiële vallen voor 

samenwonenden zonder kinderen. Deze categorie wordt in de huidige SPI regelgeving sterk 

benadeeld. Door de individualisatie van de inkomens dooft het recht op SPI-vrijstelling voor 

deze categorie zeer snel uit. Hiervoor biedt de alternatieve vrijstelling in bovenstaande vorm 

geen oplossing.  

6. Het voorgesteld alternatief systeem voorziet in tegenstelling tot de bestaande SPI-regeling 

geen aparte regeling voor studenten en artiesten; er wordt dus ook wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen beursstudenten en niet-beursstudenten. 

7. In vergelijking met de bestaande SPI-regeling, levert de alternatieve regeling een minder hoog 

netto inkomen op voor leefloongerechtigden met een kleine deeltijdse job. 

8. In vergelijking met de bestaande SPI-regeling, levert de alternatieve regeling hogere netto 

inkomens op voor alleenstaande leefloongerechtigden met een bruto-loon van minstens 40% 

van het minimumloon. Het alternatieve systeem moedigt meer dan het bestaande systeem 

grotere deeltijdse jobs aan.  

9. In het alternatieve systeem dooft de opbrengst van de SPI-vrijstelling pas volledig uit bij 100% 

van het minimumloon. (indien de respondent aangeeft dit kenmerk problematisch te vinden 

kan getoetst worden wat de respondent vindt van een beperking van de vrijstelling zoals die 

bestaat in de regeling voor de werklozen voor jobs minder dan 1/3 en meer dan 4/5 van een 

voltijdse job)   

Algemeen: Vindt de respondent het voorgestelde alternatief  een haalbaar en in de 

praktijk toepasbaar alternatief (mits aanpassingen in functie van bovenstaande 

knelpunten)? Indien niet, waarom? Indien wel, onder welke voorwaarden? 

In welke mate vereist voorgestelde alternatieve vrijstelling voor socio-professionele 

integratie geïnformatiseerd systeem dat op basis van netto inkomen van de cliënt en 

het aantal uren tewerkstelling automatisch het bedrag van de vrijstelling berekent? Is 

de respondent voorstander van dergelijk geautomatiseerd systeem? Waarom (niet)?  

Een nog verdergaande oplossing is een geïnformatiseerd systeem dat het andere 

delen van het leefloonbedrag of het totale leefloonbedrag automatisch berekent? Is 

de respondent voorstander van dergelijk geautomatiseerd systeem? Waarom (niet)? 

 

IV. Tenslotte overlopen we een aantal beleidsvoorstellen waar vorig onderzoek op lijkt 

aan te sturen. Wat denkt u van deze voorstellen?  

1. Versterkte ondersteuning van de POD MI om maatschappelijk werkers doorheen de regeling 

van de SPI wegwijs te maken. 

2. Een verandering van de berekening van de SPI van jaarbasis naar maandbasis.  

3. Het optrekken van de maximale termijn van 3 jaar, of zelfs volledige afschaffing ervan. 

4. Het optrekken van de vrijstellingsbedragen van beursstudenten tot het niveau van de niet-

beursstudenten. 

5. De vergoeding die RMI-gerechtigden kunnen ontvangen als ze een beroepsopleiding volgen, 

uit de SPI-regeling halen en opnemen onder artikel 22, d.w.z. wordt beschouwd als volledig 

vrijgestelde bestaansmiddelen. Hierdoor blijft de periode van 3 en 6 jaar waarover men SPI-

vrijstelling kan gebruiken gevrijwaard voor tewerkstelling in plaats van opleiding. 
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6. De gelijkschakeling van de verschillende statuten in de SPI-regeling, met name de verschillen 

tussen de SPI-vrijstelling voor werk, opleiding, artiesten en studenten. 

7. De introductie van een geïnformatiseerd systeem dat automatisch aangeeft wie recht heeft 

op SPI en hoeveel. 

8. Het wegwerken van de financiële vallen door SPI-vrijstelling niet forfaitair te houden maar 

geleidelijk af te bouwen. 

9. De SPI-vrijstelling minder toegankelijk maken voor zeer kleine deeltijdse jobs, maar meer 

focussen op bijna voltijdse of voltijdse jobs.  
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Bijlage 2: Standaardsimulaties armoede- en inactiviteitsvallen 

Netto inkomen vóór kosten (beleidsvoorstel 6) 

We berekenen de netto beschikbare inkomens voor 4 gezinstypes waarin telkens één persoon vanuit 

het leefloon gaat werken en dus een SPI vrijstelling ontvangt. De geactiveerde persoon gaat werken 

aan een minimumloon. Voor de berekeningen gebruikten we het simulatiemodel MOTYFF versie 

2014. De gebruikte bedragen en wetgeving zijn deze geldig op 30 juni 2014. Om tot het netto 

gezinsinkomen te komen wordt rekening gehouden met de sociale bijdragen (inclusief de sociale 

werkbonus), het leefloon en de SPI-vrijstelling, de eindafrekening van de personenbelasting (inclusief 

het belastingkrediet voor kinderen ten laste en de fiscale werkbonus), de bijzondere bijdrage voor de 

sociale zekerheid, de Vlaamse zorgverzekering en eventuele (gewaarborgde)kinderbijslagen. Het 

netto beschikbaar gezinsinkomen wordt gesimuleerd bij verschillende lonen, uitgedrukt in aantal 

gewerkte dagen aan het minimumloon.  

Het minimumloon in MOTYFF is het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) 

voor een 22jarige met 1 jaar anciënniteit. Het jaarinkomen dat in MOTYFF gebruikt wordt, houdt 

rekening met het enkel vakantiegeld, dubbel vakantiegeld (92% van het maandelijkse brutoloon) en de 

eindejaarspremie. In figuren bij beleidsvoorstel 6 worden gezinsinkomen op maandbasis weergegeven, 

dit zijn de jaarinkomens gedeeld door 12. Het GGMMI bedroeg op 30 juni 2014 1559,38 euro per 

maand, inclusief enkel vakantiegeld en eindejaarspremie.   

Voor de berekening van het leefloon wordt een bestaansmiddelentoets toegepast met, 

invoorkomend geval, een SPI-vrijstelling op het arbeidsinkomen. De enige bestaansmiddelen die in 

aanmerking genomen worden in de berekening van het leefloon, is het netto maandloon. Dit netto 

maandloon wordt bekomen door toepassing van de schalen van de bedrijfsvoorheffing, de sociale 

bijdragen en de gezinsgerelateerde vrijstellingen. Voor de berekening van de leeftijdtoeslagen van de 

kinderbijslag wordt uitgegaan van één kind van 2 jaar en één van 6 jaar. 

 
Netto inkomen na kosten (beleidsvoorstel 7) 

Aan de hand van de referentiebudgetten kunnen we voor bovenstaande typegezinnen het effect van 

deze kosten en sociale voordelen inschatten. De referentiebudgetten zijn geprijsde korven van 

goederen en diensten die een financiële ondergrens weerspiegelen waaronder het voor de meeste 

mensen onmogelijk is om te participeren in de samenleving (Storm e.a., 2015; Storms, 2012). We 

focussen op de prijskorven waarvan de prijs sterk verschilt al naargelang men leefloongerechtigd is, of 

moet rondkomen van een voltijds minimumloon, en dit als gevolg van sociale voordelen die wegvallen 

(Cantillon e.a., 2014). We vergelijken de kosten van gezinnen met een leefloon met gezinnen met een 

minimumloon voor het jaar 2013. Aan deze vergelijking liggen een aantal assumpties ten grondslag.  

Een belangrijke assumptie is dat we ervan uit gaan dat mensen de sociale voordelen ontvangen. De 

meeste sociale voordelen worden niet automatisch toegekend, we gaan er hier vanuit dat de 

gezinnen al de sociale voordelen hebben aangevraagd en voldoende geïnformeerd zijn. In realiteit is 

dit echter vaak niet het geval.  

Om het effect van een sociaal tarief in te schatten moeten assumpties gemaakt worden voor de kost 

en/of het gebruik van bepaalde diensten. We volgen hierin de kosten zoals bepaald voor de 

verschillende korven van de referentiebudgetten. De korven werden samengesteld voor de 
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verschillende typegezinnen.  Voor de bespreking van de sociale voordelen verwijzen we hier naar 

kosten uit de gezondheidskorf, huisvesting (en het energiebudget) en mobiliteit (meer informatie 

over de samenstelling van de korven en de berekening van de referentiebudgetten voor 2013, zie 

Storm e.a, 2015).   

De kost van huisvesting berekenen we voor twee verschillende situaties: een gezin dat een woning 

huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij, en een gezin dat huurt op de privémarkt maar een 

huurpremie van de Vlaamse regering ontvangt. In beide situaties is een stijging van de huurprijs bij 

een stijging van het inkomen. Beide voordelen worden berekend op het inkomen van drie jaar 

ervoor.  

Begunstigden van een leefloon hebben recht op de sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit 

(net zoals begunstigden van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)). Daarnaast hebben lage inkomensgezinnen die 

stookolie gebruiken recht op een toelage van het stookoliefonds, via de vzw Sociaal 

Verwarmingsfonds. Om de prijs van water te beperken worden leefloonbegunstigden (en mensen 

met IVT of THAB) vrijgesteld van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdragen die in 

de waterfactuur worden doorgerekend. Bij de berekening van de referentiebudgetten werden voor 

het verbruik van energie en water assumpties gemaakt per gezinstype. Voor deze assumpties, zie 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34677/files/Publicaties/2015_referentiebudg

_minimuminkomen_exsumm.pdf. Bij het verbruik van aardgas wordt ervan uit gegaan dat de gezinnen 

in een kwalitatieve en goed geïsoleerde woning wonen. De verwarming gebeurt door een 

condenserende aardgasketel,  huishoudtoestellen hebben een energielabel en de huishoudleden 

worden verondersteld energiezuinig te zijn. Voor de vier tewerkstellingssituaties (leefloon, 5 dagen/ 

maand aan minimumloon, 10 dagen/maand aan minimumloon en voltijds) veronderstellen we 

eenzelfde energieverbruik, hiermee wordt verwezen naar het energieverbruik van een niet-

werkende. In werkelijkheid zal het energieverbruik dalen wanneer iemand (meer) gaat werken. Het 

verschil in verbruik voor de typegezinnen is erg beperkt, een verschil zou slechts een heel klein effect 

hebben. In onderstaande grafiek geven we de kost weer voor zowel aardgas als stookolie.  

Voor de gezondheidskosten gaan de referentiebudgetten uit van personen in goede gezondheid. De 

kost voor gezondheidszorg is dus minimaal. Een verlaagde kost is mogelijk voor leefloonbegunstigden 

(en mensen met IVT of THAB) en gezinnen met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens. 

De inkomensgrensgrens van de verhoogde tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinstype. De 

grens bedraagt 16965.47 euro op jaarbasis voor een alleenstaande. Per persoon ten laste komt er 

3140.77 euro per jaar bij. Voor een voltijds werkende persoon wordt er rekening gehouden met een 

dokterbezoek per jaar meer.  

Het budget voor mobiliteit verwijst niet naar het gehele mobiliteitskorf zoals beschreven in de 

referentiebudgetten, het omvat enkel het budget voor openbaar vervoer. Onder openbaar vervoer 

wordt rekening gehouden met een jaarabonnement voor De Lijn en een tienrittenkaart voor de 

trein. Een leefloonbegunstigde heeft recht op een korting bij aankoop van een busabonnement. Voor 

een niet-leefloonbegunstigde wordt er rekening gehouden met de inkomensgrenzen van de 

verhoogde tegemoetkoming om te bepalen of iemand al dan niet recht heeft op een korting.  

Voor de gezinnen met kinderen werd rekening houden met de kost van kinderopvang voor 

alleenstaanden. Bij koppels gaan we ervan uit dat de niet-werkende partner de zorg voor de kinderen 

op zich kan nemen. Voor de alleenstaande met kinderen wordt ervan uit gegaan dat ze gebruik 

kunnen maken van een verlaagd tarief van kinderopvang (aangevraagd door het OCMW of de 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34677/files/Publicaties/2015_referentiebudg_minimuminkomen_exsumm.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34677/files/Publicaties/2015_referentiebudg_minimuminkomen_exsumm.pdf
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gemeente). Voor een alleenstaande die deeltijds of voltijds werkt aan een minimumloon gaan we uit 

van voltijdse kinderopvang volgens de inkomensafhankelijke tarieven van Kind en Gezin. Een individu 

dat werkt aan een minimumloon heeft recht op laagste dagtarief voor kinderopvang.  

Tabel  1 Het netto beschikbaar gezinsinkomen van een RMI-gerechtigde die gaan 

werken aan GGMMI, vóór en na kosten, in Euro per maand (bedragen juni 2013): 

huidige wetgeving 

 Leefloon 10d 22d 22d 
jaar 2 

22 d 
jaar 3 

 Alleenstaande 

Netto inkomen voor kosten 801 1057 1344 1344 1344 

Kosten             

  Sociale huur 178 178 178 178 264 

  Aardgas  31 31 47 47 47 

  Elektriciteit 21 21 33 33 33 

  Water  6 6 15 15 15 

  Gezondheid 4 4 4 7 7 

  Mobiliteit 9 9 9 26 26 

Netto inkomen na kosten 550 807 1058 1039 953 

 Koppel 

Netto inkomen voor kosten 1067 1313 1342 1342 1342 

Kosten            

  Sociale huur 194 194 194 194 282 

  Aardgas  35 35 52 52 52 

  Elektriciteit 24 24 37 37 37 

  Water  8 8 23 23 23 

  Gezondheid 7 7 7 12 12 

  Mobiliteit 19 19 19 52 52 

Netto inkomen na kosten 780 1026 1011 972 885 

 Koppel met kinderen 

Netto inkomen voor kosten 1345 1616 1929 1929 1929 

Kosten            

  Sociale huur 203 203 203 203 259 

  Aardgas  53 53 73 73 73 

  Elektriciteit 30 30 45 45 45 

  Water  8 8 33 33 33 

  Gezondheid 18 18 18 18 18 

  Mobiliteit 19 19 19 19 19 

Netto inkomen na kosten 1014 1285 1538 1538 1483 

 Alleenstaande met kinderen 

Netto inkomen voor kosten 1512 1803 1878 1878 1878 

Kosten            

  Sociale huur 208 208 208 208 264 

  Aardgas  49 49 68 68 68 

  Elektriciteit 27 27 41 41 41 

  Water  7 7 25 25 25 



58 
 

  Gezondheid 15 15 16 16 16 

  Mobiliteit 9 9 9 9 9 

Kinderopvang 137 194 194 194 194 

Netto inkomen na kosten 1060 1294 1317 1317 1262 
Bron: Eigen berekeningen op basis van Storms et al. 2014, in samenwerking met Tess Penne 
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Bijlage 3: Raming kostprijs van vrijstellingssysteem A  

In deze bijlage schetsen we hoe de kostprijs van de voorgestelde SPI-alternatieven geraamd zou 

kunnen worden. Het onderliggende idee is dat, voor een representatief staal van de bevolking, a) de 

budgetbeperking voor en na hervorming bepaald wordt en b) dat de verschillen voor en na 

hervorming geëxtrapoleerd worden naar het niveau van de totale populatie van SPI-gerechtigden. 

Voor deze kostprijs-oefening maken we gebruik van het microsimulatiemodel MIMOSIS.5 In sectie 2 

van deze nota beschrijven we een aantal aspecten van de dataset die gebruikt wordt als input van het 

model. Sectie 3 schetst hoe de leefloon-berekening voor hervorming en na hervorming gemodelleerd 

wordt. In sectie 4 geven we een aantal karakteristieken van de individuen die mogelijk onderworpen 

zijn aan de alternatieven. In sectie 5 bespreken we de bekomen kostprijs-ramingen van de 

verschillende alternatieven. 

De hier gepresenteerde ramingen omvatten enkel de directe impact van een aanpassing van de SPI 

regeling op het leefloonrecht. Vanuit het standpunt van de gerechtigde houden we bij de raming van 

de kostprijs bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat een aangepaste SPI regeling ook aanleiding 

zou kunnen geven tot extra gewerkte uren en bij gevolg ook aanleiding zou kunnen geven tot 

bijkomende kosten als gevolg van de toegenomen arbeidsinspanning. Vanuit het standpunt van de 

OCMW’s houden we bij het ramen van de kostprijs geen rekening met het feit dat een aangepaste 

SPI regeling aanleiding zou kunnen geven tot extra arbeidsinspannigen vanwege de maatschappelijke 

assistent of een aanpassing zou vereisen in de software die gebruikt wordt om het uiteindelijke 

leefloonrecht te berekenen. 

1. MIMOSIS: beschikbare data 

Algemeen 

De dataset die als input voor het model gebruikt wordt, omvat gegevens van 299.198 verschillende 

individuen. 

Het steekproefkader, waaruit deze individuen getrokken werden, wordt gevormd door alle 

individuen die, volgens het bestand met Rijksregistergegevens waarover de KSZ beschikt, in leven zijn 

op 1 januari 2009 en die verblijven in een Belgische gemeente.6 In deze groep zitten dus voornamelijk 

personen die fysiek in België verblijven. Belgen die in het buitenland verblijven, kunnen deel uitmaken 

van de groep maar enkel als ze een verblijfsadres in België behouden hebben. Het gaat hier dus om 

mensen die tijdelijk het land verlaten hebben omdat ze bijvoorbeeld op vakantie zijn of omdat ze een 

tijdelijke missie in het buitenland vervullen. Belgen die permanent in het buitenland verblijven worden 

dus niet opgenomen in ons steekproefkader. 

Ieder individu in het geschetste steekproefkader kan geïdentificeerd worden op basis van een uniek 

identificatienummer. Uit de set van alle mogelijke nummers wordt een steekproef getrokken. Deze 

trekking wordt uitgevoerd in drie grote stappen. 

                                                           
5
  Zie FOD Sociale Zekerheid (2011a). 

6
  Zie DOCDWH (2011), document “fiches_beschrijving_rr_ksz.doc” voor meer uitleg over de inhoud van 

de Rijksregistergegevens in het DWH AM&SB. 
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- Stap 1: Er werd nagegaan hoeveel van de individuen, die random getrokken werden voor de 

vorige MIMOSIS-steekproef, nog in leven waren op 1 januari 2009.7 In totaal ging het om 

90.641 individuen. 

- Stap 2: Er werd een aanvulling van 9.359 individuen getrokken uit het geschetste 

steekproefkader waaruit de 90.641 nog in leven zijnde individuen van de vorige steekproef, 

verwijderd werden. De bijtrekking van deze 9.359 individuen gebeurt via systematische 

steekproeftrekking en rekening houdend met de ongelijke uitval over leeftijdsklassen.8 

- Stap 3: Van de in totaal 100.000 individuen die na stap twee bekomen worden, worden 

tenslotte de identificatienummers opgevraagd van alle gezinsleden indien het getrokken 

individu verblijft in een privaat gezin. 

Van de 299.198 individuen die geselecteerd werden in de 3 voorgaande stappen en na een aantal 

controles weerhouden werden voor de uiteindelijke steeproef, beschikken we over gegevens uit het 

Rijksregister (registraties voor 1 januari 2002 en 1 januari 2009). Deze Rijksregister-variabelen 

omvatten een identificatienummer van het gezin waartoe een individu behoort, de relatie van een 

individu met het gezinshoofd, de burgerlijke staat, de maand en het jaar van geboorte, het geslacht, 

de gemeente waarin het individu woont, de LIPRO-positie, of het individu al dan niet random 

geselecteerd is in de eerste of de tweede stap van de steekproeftrekking en een code die het 

huishouden typeert. 

Op basis van deze gegevens weten we onder andere dat 298.030 individuen van de totale groep in 

een privaat gezin wonen. Deze individuen in private gezinnen zijn gespreid over in totaal 97.760 

verschillende gezinnen.9 

Voor de individuele observaties werden wegingscoëfficiënten geconstrueerd die toelaten de 

steekproef-observaties op te hogen tot het niveau van de totale bevolking. De gewichten die verder 

gebruikt zullen worden, hogen de gegevens uit de steekproef op tot het niveau van de populatie op 1 

januari 2009. 

Naast de eerder geciteerde gegevens uit het Rijksregister observeren we voor de individuen uit de 

steekproef ook een aantal variabelen uit diverse bestanden die door verschillende Openbare 

Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) aangeleverd worden aan het Datawarehouse 

Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de KSZ. De variabelen die opgevraagd 

werden uit deze verschillende bestanden omvatten voornamelijk gegevens die toelaten om de 

socio-economische status van het individu te identificeren en het bijhorende inkomen, hetzij uit 

arbeid hetzij uit een vervangingsbron, te bepalen voor het bijdrage- en inkomstenjaar 2008. Voor de 

meeste bestanden beschikken we over gecumuleerde gegevens op jaarbasis. In een aantal gevallen 

beschikken we ook over meer gedetailleerde periode-gegevens die toelaten om de sociaal 

economische status te situeren in het jaar 2008. We zullen hier niet verder ingaan op de inhoud van 

                                                           
7
  Voor de vorige MIMOSIS-steekproef werden 100.000 individuen getrokken uit een vergelijkbaar 

steekproefkader op 1 januari 2002. Zie Vleminckx (2008) voor een beschrijving van de inhoud van deze 
steekproef. 
8
  De toegepaste principes van systematische steekproeftrekking worden uitgelegd in Vleminckx (2011), 

sectie 9. Het volledige steekproefmechanisme wordt geïmplementeerd in het programma 
SampleMIMOSIS_2009.sas (zie FOD Sociale Zekerheid(2011b)). 
9
  Deze manipulaties worden uitgevoerd met het programma CreatePopCharAndWeights.sas 

(zie FOD Sociale Zekerheid(2011c)). 
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de meeste van deze bestanden.10 In de volgende subsectie behandelen we wel een aantal aspecten 

van het POD MI bestand omdat die gegevens een centrale plaats innemen in de verdere analyse. 

Data POD MI 

Het bestand met de sociale bijstandsgegevens van de POD MI bevat voor 2008 naast gegevens inzake 

leefloon of equivalent leefloon ook informatie met betrekking tot een aantal andere mogelijke 

interventies van OCMW’s. We focussen hier echter enkel op de gegevens die betrekking hebben op 

het leefloon en het equivalent leefloon. Het bestand bevat naast een aantal karakteristieken die het 

recht helpen identificeren ook het bedrag, ingedeeld in klassen van 10 euro op jaarbasis, dat ten laste 

is van de POD Maatschappelijke Integratie. 

 

Tabel  2 Gewogen aantal observaties met recht op leefloon of equivalent leefloon11 

Regio Provincie Werkelijk aantal op 

basis van externe 

bron 

Gewogen aantal op 

basis van MIMOSIS-

steekproef 

Procentuele 

afwijking gewogen 

aantal en werkelijk 

aantal 

Brussel  29.393 24.080 -18,1 

 Antwerpen 9.896 9.624 -2,7 

 Limburg 2.483 2.945 18,6 

 Oost-Vlaanderen 8.919 8.296 -7,0 

 Vlaams-Brabant 4.262 3.674 -13,8 

 West-Vlaanderen 4.483 6.082 35,7 

Vlaandere

n  30.043 30.621 1,9 

 Henegouwen 15.798 20.429 29,3 

 Luik 18.346 18.769 2,3 

 Luxemburg 1.918 2.467 28,6 

 Namen 4.742 6.358 34,1 

 Waals-Brabant 2.232 1.857 -16,8 

Wallonië  43.035 49.881 15,9 

     

België  102.471 104.582 2,1 

 

                                                           
10

  Voor meer detail zie FOD Sociale Zekerheid (2011a). 
11

  De gegevens van de externe bron zijn afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie (2011). De 
gegevens in de kolom externe bron zijn de gemiddelde waarden op jaarbasis. 
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De selectie van de gevallen uit het volledige bestand, die verder geanalyseerd worden, gebeurt 

voornamelijk op basis van de variabelen “Legislation” (voor het onderscheid leefloon en equivalent 

leefloon) en op basis van de variabele “Budart_ID” (voor de selectie van het recht).12  

Zoals blijkt uit de lijn België van Tabel 1, benadert het gewogen totaal aantal gevallen met een 

leefloon of equivalent leefloon het werkelijk geregistreerd aantal gevallen vrij goed. Dit neemt niet 

weg dat er onder dit aggregaat regionale afwijkingen schuil gaan, die eveneens geïllustreerd worden in 

Tabel  2. Vooral de onderschatting van het totaal aantal gevallen in Brussel en de overschatting van 

het totaal aantal gevallen in Henegouwen, valt op. 

 

2. MIMOSIS: modellering 

Algemeen 

Het inputbestand van het model kan gezien worden als een matrix met 299.198 lijnen en zeer veel 

kolommen. De kolommen worden ingevuld op basis van de gegevens uit de verschillende extern 

aangeleverde bestanden. De gegevens uit dit inputbestand vormen de exogene variabelen van het 

model. Deze exogene variabelen worden samen met een reeks parameters ingelezen door het 

model. De parameters zijn elementen uit de verschillende wetgevingsdomeinen die door het model 

behandeld worden en die flexibel aanpasbaar gemaakt werden voor de gebruiker van het model.  

Leefloon: baseline 

Bij de implementatie van de regels voor de toekenning van een leefloon in de baseline-situatie stellen 

zich drie problemen. Ten eerste de identificatie van de groep die zichzelf potentieel gerechtigd acht, 

ten tweede de toepassing van de middelentoets met de beschikbare gegevens en ten derde de 

identificatie van de SPI-gerechtigden. 

Met de potentieel gerechtigden willen we de groep afbakenen die zich aandient bij het OCMW om 

onderworpen te worden aan een leefloon-toets. We hebben geen gegevens die toelaten om deze 

gevallen exact te identificeren. Er zijn wel een aantal opties om deze groep te benaderen: 

- POTELIG_1: Alle personen in het bestand die volgens de gegevens van de POD MI 

gedurende het jaar recht hebben gehad op een leefloon of een equivalent leefloon. Van deze 

gevallen weten we zeker dat ze een aanvraag-procedure doorlopen hebben. De redenering 

voor de personen met een equivalent leefloon zou kunnen zijn, dat zij na verloop van tijd wel 

voldoen aan de regels voor het leefloon en daarom mee mogen opgenomen worden in de 

simulatie-groep. 

- POTELIG_2: Alle individuen uit POTELIG_1 aangevuld met potentiële gerechtigden. Een 

regel die in het verleden gebruikt werd voor de aanvullende gevallen, was de volgende: 

voldoen aan de leeftijdsconditie, het gezinsinkomen moest laag zijn (lager dan het hoogste 

leefloonrecht), het individu mocht niet behoren tot een collectief gezin en niet gehandicapt 

zijn en niet rechthebbend op een IGO. 

                                                           
12

  Volgende waarden van de variabele Budart_ID worden geselecteerd: 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 
1176, 7710, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728. 
Meer uitleg over de variabelen in het POD MI bestand kan men vinden in DOCDWH (2011). De hier gevolgde 
selectieregels zijn in belangrijke mate geïnspireerd op de procedure die gespecifieerd wordt in Knapen (2011). 
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- POTELIG_3: Alle individuen uit POTELIG_1 die op basis van de beschikbare gegevens recht 

hebben op een leefloon, maar niet diegene die recht hebben op een equivalent leefloon. De 

veronderstelling zou hier dan zijn dat het hier om twee fundamenteel verschillende groepen 

gaat, vooral dan voor wat de verdeling van de mogelijke SPI-rechten betreft. 

- POTELIG_4: Alle individuen die de latere middelentoets passeren. 

- … 

In het huidige baseline-situatie wordt gekozen voor POTELIG_1. 

Bij het toepassen van de middelentoets op de groep van potentieel gerechtigden, stellen zich twee 

problemen: 

Ten eerste missen we een aantal inkomensbronnen die opgenomen worden in de middelentoets. We 

hebben geen gegevens over inkomens uit roerende of onroerende goederen. We missen ook 

arbeidsinkomens van grensarbeiders die in België wonen maar werkzaam zijn in het buitenland. Voor 

startende zelfstandigen ontbreekt het inkomen gedurende de eerste drie activiteitsjaren. 

In de huidige baseline-situatie wordt enkel het inkomen van startende zelfstandigen geïmputeerd.13 

De andere inkomenscomponenten worden verondersteld nul te zijn. 

Ten tweede dient een keuze gemaakt te worden uit de inkomens die in rekening gebracht worden bij 

het toepassen van de middelentoets. Er zijn een aantal mogelijkheden: 

- INK_1: alle relevante inkomens worden opgeteld op jaarbasis en gedeeld door 12 om de 

beschikbare middelen op maandbasis te ramen. 

- INK_2: Op basis van de tijdsgegevens van een aantal bronnen zou kunnen aangeduid worden 

welke inkomens vermoedelijk ontvangen werden op tijdstippen die vooraf gaan aan de 

bepaling van het geregistreerde leefloon-recht. Dit kan echter niet voor alle bronnen 

gebeuren. Voor inkomen uit een zelfstandige activiteit observeren we bijvoorbeeld enkel een 

gegeven op jaarbasis. Voor sommige bronnen beschikken we over gegevens op kwartaalbasis, 

terwijl voor andere maandstatuten bepaald kunnen worden. 

- INK_3: inkomens op jaarbasis nemen maar de beschikbare inkomens herschalen in functie 

van het feitelijk uitbetaalde leefloon. We kennen a) het feitelijk betaalde recht en b) het 

bedrag dat maximaal betaald geweest zou kunnen zijn op jaarbasis. Enkel inkomens ten 

belope van het verschil tussen het b) en a) worden in rekening gebracht bij het heruitvoeren 

van de middelentoets. De geobserveerde inkomens worden herschaald zodanig dat de som 

van de geobserveerde componenten gelijk is aan het verschil tussen a) en b). 

In het huidige baseline-situatie wordt gekozen voor INK_1. 

Een derde probleem stelt zich bij de afbakening van de groep van SPI-gerechtigden, binnen de groep 

van gerechtigden op een leefloon of een equivalent leefloon. In feite zouden drie verschillende 

groepen moeten onderscheiden worden, met name a) de SPI-gerechtigden met regelmatig werk, b) 

de SPI-gerechtigden met onregelmatig werk en c) de SPI-gerechtigden met een opleiding.14 We 

beschikken in de dataset niet over dezelfde variabelen als diegene die gebruikt worden in Bogaerts 

e.a. (2012) om deze groepen af te bakenen. Wel beschikken we in de dataset over het geobserveerd 

                                                           
13

  Voor een beschrijving van de gevolgde procedure zie FOD Sociale Zekerheid (2011a). 
14

  VSGB (2012), p. 8-9. 
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inkomen uit arbeid en het leefloon-recht. Daarom passen we op alle leefloongerechtigden met een 

inkomen uit arbeid de SPI-regeling toe voor SPI-gerechtigden met regelmatig werk. 

De SPI-regeling wordt hier dus toegepast indien er een geobserveerd inkomen uit arbeid is op basis 

van de gegevens van de RSZ of RSZPPO. 

Leefloon: reforms 

Bij de implementatie van het alternatieve systeem wordt hetzelfde inkomen uit arbeid gebruikt als 

datgene dat gebruikt wordt voor de bepaling van de SPI-vrijstelling in de baseline-simulatie. 

Zowel de baseline als de reform simulaties werden geïmplementeerd met parameters die gebaseerd 

zijn op de stand van wetgeving voor het bijdragen en inkomstenjaar op 1 februari 2012. De 

voorgestelde parameters (uitgedrukt in prijzen van 2015) worden voor deze oefening 

gedesindexeerd tot het niveau van februari 2012. 

In alle simulaties wordt momenteel verondersteld dat er geen bijkomende “algemene” take up is als 

gevolg van de hervormingen (i.e. de groep met potentieel gerechtigden blijft constant over de 

hervormingen). 

3. Resultaten kostprijs SPI met werk 

Een probleem waarmee we in deze oefening geconfronteerd worden, is dat zowel de gesimuleerde 

bedragen als het geobserveerd aantal gerechtigden niet geregistreerd worden voor een zeer actueel 

jaar. We vangen dit probleem op door gegevens uit verschillende bronnen te combineren. 

Ten eerste simuleren we, per gezinscategorie, volgens de hoger beschreven regels het gemiddeld 

leefloonbedrag op jaarbasis in de baseline en de reform. Merk hierbij wel op dat we voor het 

uitvoeren van de simulatie zelf, bij de gezinshoofden, het onderscheid maken tussen koppels en 

alleenstaanden, in lijn met de hoger beschreven simulatievoorstellen. Voor de rapportering voegen 

we echter alle gegevens van gezinshoofden terug samen. De reden hiervoor is dat we voor de 

aggregatieprocedure (i.e. het ophogen van de gesimuleerde resultaten tot op het niveau van de totale 

populatie) niet beschikken over gegevens die binnen de categorie gezinshoofd, het onderscheid 

maken tussen koppels en alleenstaanden. 

We rapporteren de bekomen bedragen (dus uitgedrukt in prijzen van februari 2012) in kolommen (1) 

en (2) van respectievelijk Tabel  33 (voor simulatie 1) en  

Tabel  4 (voor simulatie 2). 

Op basis van cijfers die niet publiek beschikbaar zijn, maar die aangeleverd werden door de 

POD Maatschappelijke Integratie (MI), kan per gezinscategorie het gemiddeld uitgavebedrag op 

jaarbasis bepaald worden voor een meer recent jaar. Op het moment van uitvoeren is het meest 

recent beschikbare volledige jaar 2014. In kolom (3) van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

en Tabel 4 rapporteren we de gemiddelde uitgaven op jaarbasis per gezinscategorie.15 

We leiden de gemiddelde uitgaven op jaarbasis na hervorming af door de procentuele verandering in 

de gesimuleerde bedragen toe te passen op het geobserveerde uitgavebedrag per gezinstype. 

                                                           
15

  De door POD MI aangeleverde gegevens betreffen de uitgaven op jaarbasis voor wat het deel 
terugbetaling door de Staat betreft. Om uit deze cijfers een raming af te leiden van de volledige uitgaven wordt 
de veronderstelling toegepast dat de terugbetaling door de Staat 72% bedraagt van de volledige uitgaven aan 
leefloongerechtigden voor alleenstaanden en samenwonenden met gezinslast en 62% voor samenwonenden 
zonder gezinslast. 
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Tabel  3 Gemiddelde uitgaven op jaarbasis per gezinstype (gesimuleerde en 

geregistreerde bedragen) voor simulatievoorstel 1 

 

Gesimuleerde cijfers in prijzen 

van februari 2012 

Uitgaven voor 

hervorming: 

geregistreerde 

cijfers in prijzen 

van 201416 

Uitgaven na 

hervorming: 

gecombineerde 

cijfers in prijzen 

van 2014 

 
Voor hervorming 

Na 

hervorming 
  

 (1) (2) (3) (4) = (3)*(2)/(1) 

Alleenstaande persoon 8.659 8.761 10.155 10.274 

Samenwonende zonder 

gezinslast 
5.606 5.769 6.661 6.854 

Samenwonende met gezinslast 11.342 11.531 13.657 13.885 

 

Tabel  4 Gemiddelde uitgaven op jaarbasis per gezinstype (gesimuleerde en 

geregistreerde bedragen) voor simulatievoorstel 2 

 

Gesimuleerde cijfers in prijzen 

van februari 2012 

Uitgaven voor 

hervorming: 

geregistreerde 

cijfers in prijzen 

van 201417 

Uitgaven na 

hervorming: 

gecombineerde 

cijfers in prijzen 

van 2014 

 
Voor hervorming 

Na 

hervorming 
  

 (1) (2) (3) (4) = (3)*(2)/(1) 

Alleenstaande persoon 8.659 8.707 10.155 10.211 

Samenwonende zonder 

gezinslast 
5.606 5.696 6.661 6.767 

Samenwonende met gezinslast 11.342 11.463 13.657 13.803 

 

De in Tabel 3 en Tabel 4 gerapporteerde cijfers, worden omgezet naar uitgaven op jaarbasis door 

deze gegevens te vermenigvuldigen met het aantal gerechtigden die gedurende een gegeven jaar, in 

                                                           
16

  Cijfers op basis van POD Maatschappelijke Integratie (2015), meer bepaald de sheet Leefloon, kolom 
2014. 
17

  Cijfers op basis van POD Maatschappelijke Integratie (2015), meer bepaald de sheet Leefloon, kolom 
2014. 
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dit geval 2014, minstens één maand gerechtigd waren op een leefloon. We rapporteren deze cijfers 

in Tabel 5 en Tabel 6. 

. 

Tabel 5: Totale uitgaven op jaarbasis in prijzen van 2014 voor simulatievoorstel 1 

 

Totaal aantal 

leefloongerechtigden op 

jaarbasis in 201418 

Geregistreerde en gesimuleerde cijfers in 

prijzen van 2014 in miljoen Euro 

  Voor hervorming Na hervorming 

 (1) (2) (3) 

Alleenstaande persoon 67.612 686,6 694,6 

Samenwonende zonder 

gezinslast 
57.417 382,4 393,5 

Samenwonende met gezinslast 47.403 647,4 658,2 

Totaal  1.716,4 1.746,3 

 

Tabel 6: Totale uitgaven op jaarbasis in prijzen van 2014 voor simulatievoorstel 2 

 

Totaal aantal 

leefloongerechtigden op 

jaarbasis in 201419 

Geregistreerde en gesimuleerde cijfers in 

prijzen van 2014 in miljoen Euro 

  Voor hervorming Na hervorming 

 (1) (2) (3) 

Alleenstaande persoon 67.612 686,6 690,4 

Samenwonende zonder 

gezinslast 
57.417 382,4 388,5 

Samenwonende met gezinslast 47.403 647,4 654,3 

Totaal  1.716,4 1.733,2 

 

De resultaten in kolom (2) van Tabel 5 en Tabel 6 bekomen we door vermenigvuldiging van de 

gegevens in kolom (1) van Tabel 5 en Tabel 6 met deze in kolom (3) van Tabel 3 en Tabel 4. De 

resultaten in kolom (3) van Tabel 5 en Tabel 6 bekomen we door vermenigvuldiging van de gegevens 

in kolom (1) van Tabel 5 en Tabel 6 met deze in kolom (4) van Tabel 3 en Tabel 4. 

Uit de resultaten blijkt dat in absolute cijfers, simulatievoorstel 1 een meerkost zou hebben van 

ongeveer 30 miljoen euro op jaarbasis, terwijl dit voor simulatievoorstel 2 ongeveer 17 miljoen euro 

zou bedragen. 

                                                           
18

  Cijfers op basis van POD MI (2015a), meer bepaald de sheet Leefloon, kolom 2014. 
19

  Cijfers op basis van POD MI (2015a), meer bepaald de sheet Leefloon, kolom 2014. 


