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De meningen uitgedrukt in deze studie zijn enkel en alleen die van de auteurs. Zij weerspiegelen 

niet noodzakelijkerwijs de positie van een instelling of van de regering. 

 

Dit rapport werd geschreven in naam van het Belgisch Nationaal Contactpunt van het Europees 

Migratienetwerk. Het Belgisch Nationaal Contactpunt is een gemengd punt bestaande uit 

deskundigen uit de Dienst Vreemdelingenzaken, de migratiedienst van het Centrum voor Gelijke 

kansen en Racismebestrijding en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. 

 

Het Europees Migratienetwerk werd opgericht met als doel het verstrekken van actuele, 

objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over asiel en migratie voor de Europese 

instellingen, nationale autoriteiten en andere stakeholders. 

 

U kan meer informatie over het Europees Migratienetwerk en zijn 
activiteiten vinden op:  
 

www.emnbelgium.be 
 

 

Het Belgisch Nationaal Contactpunt kan als volgt gecontacteerd worden: 

 

Benedikt Vulsteke: Benedikt.Vulsteke@ibz.fgov.be   

Peter Van Costenoble:  Peter.Vancostenoble@ibz.fgov.be  

Ina Vandenberghe: Ina.Vandenberghe@ibz.fgov.be   

Alexandra Lainé: Alexandra.Laine@ibz.fgov.be   

 

Tel. +32(0)2/500.23.91 

 

 

Of per post op het volgende adres: 

 

 EMN Belgisch Nationaal Contactpunt 

 Leuvenseweg 1 

1000 Brussel 
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Overzicht  
Deze studie verschaft een overzicht van de sociale zekerheidsrechten voor bepaalde categorieën 

van immigranten in België. Het analyseert ook de socio-economische positie van immigranten in 

België. 

 

Belgische sociale zekerheid: in het algemeen een inclusief systeem 

 

Het Belgische sociale zekerheidssysteem is de combinatie van een voornamelijk contributief 

systeem van sociale verzekeringen gebaseerd op het betalen van bijdragen op loon en een niet-

contributief systeem van sociale bijstand. Deze twee traditionele pijlers van de sociale zekerheid 

worden in toenemende mate aangevuld met sociale uitkeringen voor diensten zoals 

kinderopvang en ouderenzorg en op andere 'nieuwe' sociale risico's (beleid voor een actieve 

arbeidsmarkt, ouderschapsverlof) (Cantillon, 2011). De Belgische sociale zekerheid, een op werk 

gebaseerd systeem, verleent vervangingsinkomens en supplementen om bepaalde verliezen te 

compenseren (bijvoorbeeld gezondheidszorg). De maatschappelijke dienstverlening of het recht 

op maatschappelijke integratie is echter niet op werk gebaseerd en is bijgevolg niet verplicht, 

maar is op het solidariteitsprincipe gebaseerd, en wordt gefinancierd door het algemene 

belastingsysteem. 

 

Het Belgische sociale zekerheidssysteem is een inclusief systeem. Voor sociale 

verzekeringsprogramma’s, zoals werkloosheid, pensioenen, ziektekosten, etc. is de algemene 

regel dat iedereen die wettelijk in België werkt en verblijft recht heeft op sociale 

zekerheidsuitkeringen in België (en op verplichte basis moet bijdragen), op voorwaarde dat ze 

de algemene voorwaarden vervullen (zoals wachtperiodes en minimale bijdragen). Dit betekent 

dat iedereen, Belgen, permanente en tijdelijke immigranten moeten deelnemen aan het 

systeem, door werk (of geassimileerde categorieën). 

 

Wat sociale hulp of gewaarborgde minimumuitkeringen betreft, , worden alle wettelijk 

verblijvende immigranten gedekt door het sociale hulpprogramma maar, afhankelijk van hun 

status, uitgesloten worden van bepaalde specifiek subprogramma’s. Aanvankelijk waren de 

criteria om recht te hebben op deze sociale rechten tamelijk restrictief en niet open voor 

onderdanen van derde landen. In de loop van de tijd werden de criteria om hierop recht te 

hebben uitgebreid tot bepaalde geprivilegieerde groepen van immigranten, zoals EU 

onderdanen, onder invloed van Europese en nationale wetten. Vandaag hebben onderdanen 

van derde landen recht op subprogramma’s van de sociale zekerheid wanneer ze voldoende 

lang in België verblijven (en bijgevolg een ‘sterkere' band hebben met het land). 

 

Het ontvangen van sociale zekerheids- en sociale hulpuitkeringen heeft geen invloed op de 

verblijfstatus van immigranten met een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Voor tijdelijke 

immigranten zal hun verblijfstatus echter kwetsbaarder worden wanneer ze gebruik maken van 

sociale zekerheids- en sociale hulpuitkeringen. 
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De geleidelijke ontwikkeling van een sterkere link tussen sociale zekerheid en immigratie 

 

Tijdens de laatste twee decennia heeft België een sterkere link tussen sociale zekerheidsbeleid 

en immigratie ontwikkeld. We kunnen onderscheid maken tussen twee soorten beleid die de 

verbinding tussen immigratie en sociale zekerheid vormen. 

Eén type van beleid heeft te doen met een verschil in minimuminkomens (sociale hulp) per 

immigrantencategorie. Tijdens de twee laatste decennia heeft het beleid geleidelijk aan 

onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten nieuwkomers en mensen die reeds in België 

verblijven.  In de jaren 1990 werd het eerste onderscheid ingevoerd voor asielzoekers en 

immigranten zonder papieren waarvoor sociale hulp omgezet werd in materiële hulp en 

dringende medische zorg. Deze twee groepen werden afgesneden van de reguliere sociale hulp. 

In recente jaren vervielen de rechten van andere groepen, zoals EU-immigranten en bepaalde 

geregulariseerde immigranten, op sociale hulp eveneens. Op hetzelfde ogenblik, in een poging 

om de sociale integratie van reeds in België verblijvende personen te bevorderen (immigranten 

met een permanente verblijfsvergunning of immigranten van de tweede generatie), werd de 

sociale hulp voor deze groepen sterker.    

Een andere set van beleidsmaatregelen met betrekking tot sociale zekerheidsrechten hebben 

één zaak gemeen, namelijk dat ze gebaseerd zijn op strengere eisen voor deelname en 

integratie voor immigranten. We vinden deze strengere eisen in enkele beleidsmaatregelen 

terug. In de eerste plaats  werden stappen ondernomen voor immigranten die gebruik wensen 

te maken van andere verblijfsrechten. Vandaag zijn er hiervoor twee voorbeelden. Het recht op 

gezinshereniging werd afhankelijk gemaakt van voldoende inkomsten van de aanvrager. 

Bepaalde sociale zekerheidsuitkeringen, zoals minimum inkomensuitkeringen (sociale hulp), 

worden niet aanvaard als inkomen. Met andere woorden, mensen die afhankelijk zijn van 

sociale hulp kunnen geen gezinshereniging aanvragen. In mindere mate is er sprake van een 

gelijkaardige dynamiek met betrekking tot het verwerven van de Belgische nationaliteit. Op de 

tweede plaats werden sterkere eisen voor deelname voor onderdanen van derde landen 

ingevoerd in een sociale hulp programma (namelijk de ‘Inkomensgarantie voor ouderen’ in de 

vorm van verhoogde werkeisen) om hierop recht te hebben. Sinds 2012 moeten bejaarde 

onderdanen van derde landen minimum 312 volledige werkdagen in België gewerkt hebben om 

recht te hebben op het programma. Op de derde plaats werden strengere eisen voor deelname 

voor onderdanen van derde landen ingevoerd in de Vlaamse inburgeringscursussen ingevoerd. 

Deelnemers die afhankelijk zijn van sociale hulp en die een inburgeringscursus moeten volgen 

kunnen uitgesloten worden indien ze de eisen terzake niet vervullen. 

 

Sociale verzekering: beperkte verschillen in de behandeling van Belgen en immigranten 

 

Deze veranderingen in sociale zekerheid en immigratiebeleid hebben geen invloed op het 

hoofddeel van de sociale zekerheidsrechten in België. Er is geen verschil qua 

immigrantencategorie in de voornaamste sociale zekerheidstakken. De welvaartstaat van België, 

gebaseerd op rechten afhankelijk van tewerkstelling en bijdragen, blijft in grote mate een open 

systeem. 

 

Er is een zeer beperkt aantal verschillen in de behandeling van Belgen en immigranten in het  

sociale verzekeringssysteem.  Het meest opvallende verschil is de regel dat onderdanen van 

derde landen die geen bilateraal sociale zekerheidsverdrag met België afgesloten hebben hun 

pensioenrechten niet kunnen ‘exporteren’. Zelfs indien ze tijdens hun volledige loopbaan 

bijgedragen hebben aan het sociale zekerheidssysteem moeten ze in België/Europa verblijven 
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om hun pensioen te krijgen. We beschouwen deze regel als verouderd. De Belgische wet maakt 

weliswaar geen onderscheid tussen immigranten en Belgen wanneer het aankomt op de 

exporteerbaarheid van andere uitkeringen. Bijvoorbeeld uitkeringen voor arbeidsongevallen 

kunnen door immigranten geëxporteerd worden, zelfs indien er geen overeenkomst is met de 

sociale zekerheid. Werkloosheidsuitkeringen kunnen echter niet geëxporteerd worden (noch 

voor immigranten, noch voor Belgen). Een ander klein verschil tussen immigranten en Belgen 

ligt in  de inschakelingsuitkeringen voor werkloze jongeren. Alleen jongeren die zich op een 

bilaterale of multilaterale overeenkomst kunnen beroepen hebben recht op deze uitkeringen (in 

de praktijk is dit voor de meeste jongeren het geval dankzij de overeenkomsten). 

 

 

De zwakke socio-economische situatie van immigranten 

 

Ondanks het grotendeels inclusieve sociale zekerheidssysteem  is er in België sprake van een 

groot contrast tussen het inclusieve karakter van het sociale zekerheidssysteem en de zeer 

slechte socio-economische situatie van immigranten in België. België behaalt onder de EU-

lidstaten de laagste score met betrekking tot tewerkstellingsniveaus van onderdanen van derde 

landen.  Onderdanen van derde landen in België hebben een werkloosheidspercentage van 

meer dan 50%.  De plaatselijke bevolking, tussen 20 en 59 jaar oud, heeft daarentegen een 

tewerkstellingspercentage van 80 %.  Nergens in de EU is het verschil zo groot. Bijgevolg 

vertonen onderdanen van derde landen ook veel hogere werkloosheidspercentages. 

Onderdanen van derde landen zijn niet alleen ondervertegenwoordigd in de tewerkstelling, 

maar verdienen ook aanzienlijk minder wanneer ze tewerkgesteld zijn. Deze lagere lonen 

(gemiddeld) hebben betrekking op tewerkstelling onderaan de Belgische arbeidsmarkt (met 

beperkte contracten). Bijgevolg is hun bijdrage tot het Belgische belastingsysteem aanzienlijk 

lager dan bij de Belgen. 

 

We observeren ook heel grote verschillen in opnamepercentages en het inkomstenniveau die 

immigranten verkrijgen uit de sociale zekerheid, zoals werkloosheid en pensioenen. Onderdanen 

van derde landen zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheid. Gemiddeld genieten ze meer 

frequent van werkloosheidsuitkeringen dan dit het geval is bij de Belgen. Maar, omwille van hun 

beperkte geschiedenis op de arbeidsmarkt, hun frequente omschakeling tussen tewerkstelling 

en werkloosheid, een oververtegenwoordiging in de sector van het handwerk en hun lagere 

lonen, ligt het niveau van hun werkloosheidsuitkeringen veel lager dan die van de Belgen. 

Gelijktijdig is er sprake van een geaccumuleerd nadeel voor pensioenen. Wegens hun 

leeftijdsprofiel (gemiddeld jonger dan Belgen) en hun beperkte geschiedenis op de 

arbeidsmarkt, ligt zowel de gemiddelde opname als het niveau van hun pensioenuitkeringen 

veel lager dan bij de Belgen. In de sociale bijstand zijn immigranten oververtegenwoordigd. 

Aangezien de binding van immigranten met de arbeidsmarkt zwakker is,  zijn ze kwetsbaarder en 

eindigen ze uiteindelijk in de programma's voor sociale hulp. 

Tot slot zijn de armoedeniveaus van onderdanen van derde landen veel hoger in België. 

Immigranten die als een koppel leven zien zich geconfronteerd met een armoederisico van 46 

procent, terwijl voor Belgen die als koppel leven dit slechts 5 procent is. Dit vertaalt zich in een 

belangrijke uitdaging voor kansen van kinderen. Het armoederisico voor Belgische kinderen in 

België bedraagt 13%, terwijl het armoederisico voor in het buitenland geboren (niet EU27) 

kinderen tot 57% stijgt. Meer dan de helft van kinderen onderdanen van derde landen leven in 

arme gezinnen (of in gezinnen met risico op armoede)! 
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Het contrast tussen het sociale zekerheidssysteem en het sociale bijstandssysteem in België en 

de opvallende socio-economische situatie van onderdanen van derde landen is opvallend. België 

schijnt een reeks negatieve factoren/risico's te verzamelen waarvan de interactie en individuele 

omvang tot heden zeer slecht begrepen werd. De wisselwerking en de accumulatie van deze 

factoren zijn in België niet voldoende bestudeerd, maar vereisen de dringende aandacht van 

beleidsmakers en onderzoekers.  
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1. Inleiding: Doelstellingen, methodologie en definities 

1.1. Doelstellingen 
Deze studie geeft een overzicht van de sociale zekerheidsrechten van bepaalde categorieën van 

immigranten in België. De studie maakt ook een analyse van de socio-economische positie van 

immigranten in België. De studie analyseert de voornaamste criteria om recht te hebben op  

bepaalde prestaties van de verschillende auteurs van het Belgische sociale zekerheidssysteem, 

zoals georganiseerd in de MISSOC database (www.missoc.org):    

 

� Ziekteverzekering (ziektekostenverzekering, ziekte-uitkeringen, zwangerschaps- 

en ouderschapsvoordelen, invaliditeitsuitkeringen) 

� Pensioenen en overlevingspensioenen 

� Uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten 

� Gezinsbijslagen 

� Werkloosheidssteun 

� Sociale bijstand/sociale hulp  (leefloon, maatschappelijke dienstverlening, 

inkomensgarantie voor ouderen, gewaarborgde gezinsbijslagen, 

tegemoetkomingen voor personen met een handicap)  

� Uitkeringen voor zorgverlening op lange termijn  

 

Voor elke tak van de sociale zekerheid worden de rechten, voorwaarden en beperkingen voor 

immigranten opgelijst. We hebben geen rekening gehouden met alle categorieën van 

immigranten, omwille van het feit dat andere EMN studies sommige categorieën reeds 

behandeld hebben. De studie kijkt naar onderdanen van derde landen met langdurig 

ingezetenen en ingezetenen van korte duur, zoals gedefinieerd door de Belgische wetgeving. 

Voor ingezetenen van derde landen met tijdgebonden (of vaste) verblijfsvergunningen maakt de 

studie onderscheid tussen arbeidsimmigranten met verschillende profielen (met inbegrip van 

onderzoekers, seizoenarbeiders, grensarbeiders), zelfstandigen, werkzoekenden en familieleden 

van onderdanen van derde landen. Op dit ogenblik werken er geen grensarbeiders van derde 

landen in België. Met de huidige immigratievoorschriften zouden ze niet in aanmerking komen 

voor een werkvergunning (wegens het arbeidsmarktonderzoek, minimale loonvoorwaarden, 

etc.) We nemen ze in deze studie enkel op theoretische basis op. 

 

Verder biedt de studie een evaluatie of er een verbinding tussen sociale zekerheid en  

immigratiebeleid in de voorbije jaren door de beleidsmakers in België gemaakt werd. Voor de 

belangrijkste takken van de sociale zekerheid geeft de studie ook een diepgaande analyse van 

mogelijke voorwaarden en criteria in de sociale zekerheidswetgeving die invloed zouden kunnen 

hebben op immigranten, zoals een minimale verblijfs- of tewerkstellingsperiode, 

exporteerbaarheid van uitkeringen, en mogelijke migratie specifieke voorwaarden. De studie 

geeft verschillen aan tussen voorwaarden voor  Belgische onderdanen en immigranten (deel 3). 

Daarnaast behandelt de studie administratieve praktijken in de toepassing van enkele 

willekeurige criteria die gebruikt worden om rechten op het gebied van de sociale zekerheid te 

beoordelen (deel 4). In deel 5 geeft de studie een overzicht van de bilaterale overeenkomsten 

inzake sociale zekerheid die België met verschillende landen afgesloten heeft en de 

voornaamste voordelen die de betrokken onderdanen hieruit kunnen afleiden. Deel 6 lost de 

casestudies op die door EMN voorgesteld werden om de rechten van immigranten in de praktijk 
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tussen de lidstaten te kunnen vergelijken. Tot slot biedt deel 7 statistieken over de socio-

economische situatie in België van de tewerkstelling van immigranten. De studie eindigt met de 

voornaamste bevindingen.   De studie hoopt een bijdrage te leveren tot een vergelijkend begrip 

in de Lidstaten over de rechten van de sociale zekerheid van immigranten en het veranderend 

landschap in België uit te leggen waarin immigratiebeleid en sociale zekerheid geleidelijk aan 

meer met elkaar verweven worden.  

1.2. Definities 
Voor deze studie gebruiken we de terminologie zoals voorzien door de EMN Glossary  Het kan 

nuttig zijn voor de Belgische lezer om enkele van deze EMN/EU terminologie te linken aan de 

Belgische terminologie.  

De term ‘healthcare’ in deze studie wordt gebruikt voor medische zorg (ziektekostenverzekering, 

assurance maladie).  De term ‘sickness cash benefits’ wordt gebruikt  voor  uitkeringen ter 

vervanging van gederfd loon gedurende een tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of 

ongeval (arbeidsongeschiktheidsuitkering, indemnities d’incapacité de travail).  ‘Guaranteed 

minimum resources’ groepeert uitkeringen voor personen met een ontoereikend inkomen. Het 

impliceert ook steun aan behoeftige en kwetsbare personen om hun armoede te verlichten of 

hen in moeilijke situaties bij te staan. Een andere nuttige term voor ‘guaranteed minimum 

resources’ is sociale hulp (sociale bijstand, assistance sociale). Het is belangrijk te noteren dat  

‘guaranteed minimum resources’ niets te maken heeft met het minimumloon. In België 

varieert de terminologie voor ‘guaranteed minimum resources’ per programma.  De Engelse 

term voor de gewone minimuminkomensmiddelen is ‘integration income’ (leefloon, revenue 

d’intégration sociale).  Voor hen die geen recht hebben op een leefloon, gebruiken we de term 

sociale hulp of sociale bijstand (maatschappelijke dienstverlening, aide sociale). Andere 

programma’s die behoren tot de minimuminkomensmiddelen zijn ‘guaranteed family benefits’ 

(gewaarborgde gezinsbijslag, prestations familiales guaranties); ‘guaranteed income for the 

elderly’ (inkomensgarantie voor ouderen, guarantie de revenus aux personnes âgées); and 

‘disabled persons’ benefits’ (tegemoetkomingen voor personen met een handicap, allocations 

pour des personnes handicapées).   

Voor het gemak van de lezer lijsten we de termen en hun vertaling op in onderstaande tabel: 

 

English Dutch French 

healthcare ziektekostenverzekering assurance maladie 

sickness cash benefits arbeidsongeschiktheidsuitkering Indemnities d’incapacité de 

travail 

guaranteed minimum 

resources 

sociale bijstand/ sociale hulp assistance sociale 

integration income leefloon revenue d’intégration sociale 

social aid maatschappelijke 

dienstverlening 

aide sociale 

guaranteed family benefits gewaarborgde gezinsbijslag prestations familiales 

guaranties 

guaranteed income for the 

elderly 

inkomensgarantie voor ouderen guarantie de revenus aux 

personnes âgées 

disabled persons’ benefits tegemoetkomingen voor 

personen met een handicap 

allocations pour des 

personnes handicapées 
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1.3. Methodologie 
Aangezien de specificatie van deze EMN studie niet alleen informatie over sociale 

zekerheidsrechten, maar ook administratieve praktijken vereiste, bestond de strategie voor deze 

studie uit het volgende:  

Wij contacteerden:  

� Dienst Vreemdelingenzaken  

� Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

� Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

� Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering   

� Rijksdienst voor Pensioenen 

� Fonds voor de Beroepsziekten 

� Fonds voor Arbeidsongevallen 

� Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

� Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  

� Vlaams Zorgfonds 

� Vereniging  van Vlaamse Steden en Gemeenten  (VVSG) 

� Kruispunt Migratie-Integratie –  Expertisecenter inzake Migratie –Vlaanderen-Brussel 

� Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding 

 

We stuurden een vragenlijst naar alle hierboven vermelde diensten, en stelden gedetailleerde 

vragen over de rechten van de verschillende relevante immigrantencategorieën, de 

administratieve praktijken en hun input op de studies. Alle diensten vulden de vragenlijst in en 

stonden open voor vele andere vragen en verduidelijkingen.  Een diepgaand interview met een 

vertegenwoordiger van de Federale Openbare Dienst voor Sociale Zekerheid, alsook met een 

vertegenwoordiger van het Centrum voor Gelijke kansen vervolledigden het geheel. We danken 

de verschillende bestuurders en ambtenaren voor hun genereuze en uitgebreide input. 

We vulden de informatie, verkregen van de nationale diensten, met desktop onderzoek aan (zie 

bibliografie) en wettelijke analyses van de voorschriften van de sociale zekerheid. 

 

Voor methodologie inzake statistieken verwijzen we de lezer naar het deel over de statistieken. 
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2. Overzicht van het nationale sociale zekerheidssysteem 

en hoe dit van toepassing is op migranten uit derde 

landen  

2.1. Overzicht van sociale zekerheidsuitkeringen en programma’s 

en hun financieringsmechanismen 

2.1.1. Overzicht van het sociale zekerheidssysteem in België (institutioneel 

kader, voornaamste instellingen, hoofdverantwoordelijkheden, 

coördinatie)  

 

Het Belgische sociale zekerheidssysteem is de combinatie van een voornamelijk contributief 

systeem van sociale verzekeringen gebaseerd op het betalen van sociale bijdragen op 

arbeidsinkomsten en een niet-contributief systeem van sociale bijstand. Deze twee traditionele 

pijlers van de sociale zekerheid worden in toenemende mate aangevuld met sociale uitkeringen 

voor diensten zoals kinderopvang en ouderenzorg en op andere 'nieuwe' sociale risico's (beleid 

voor een actieve arbeidsmarkt, ouderschapsverlof) (Cantillon, 2011)(Meeusen & Nys, 2013). Dit 

uitgebreide systeem richt zich op drie doelstellingen: een minimum inkomen waarborgen, de 

levensstandaard van de mensen garanderen wanneer er sprake is van een sociaal risico, en 

sociale deelname stimuleren (voornamelijk door werk) (Cantillon 2003: 418). 

 

De op werk gebaseerde sociale zekerheid verleent een vervangingsinkomen en aanvullende 

inkomens om bepaalde verliezen te compenseren. Dit systeem dekt rust- en 

overlevingspensioenen, verzekering voor werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, 

gezinsbijslag, ziekteverzekering en jaarlijkse vakantie. Het is een op werk gebaseerd sociale 

zekerheidssysteem. Het ‘verzekering’ aspect geeft iemand recht op uitkeringen na betaling van 

voldoende bijdragen uit zijn of haar arbeidsinkomsten. Het is ook een ‘sociale’ verzekering, 

omdat het een verplicht systeem is voor alle inkomens- en risiconiveaus, en omdat de bijdragen 

aangepast worden aan iemands inkomsten. Omdat de sociale verzekering ontwikkeld werd als 

een compensatie voor inkomstenverlies uit werk, hebben verschillende beroepsgroepen 

verschillende sociale zekerheidinstellingen en -rechten. De voornaamste verschillen bestaan 

tussen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. De sociale zekerheid van zelfstandigen is 

minder duur (bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkeringen, geen verzekering voor 

arbeidsongevallen of beroepsziekten, een verschillend rustpensioensysteem). 

 

De sociale bijstand is daarentegen niet werk gerelateerd, en berust bijgevolg niet op een 

premie- of bijdragebetaling, en is gebaseerd op het solidariteitsprincipe en wordt gefinancierd 

door het algemene belastingsysteem. Het verleent minimum inkomstenbescherming aan 

mensen die onvrijwillig zonder inkomsten vallen en die niet verzekerd zijn in het sociale 

verzekeringssysteem. Er is een aparte dienst voor bejaarden, voor personen met een handicap, 

en een algemeen systeem met enkele vormen van maatschappelijke dienstverlening, zoals 

financiële steun, huursubsidies, etc. In de loop van het laatste decennium werd meer nadruk 

gelegd op de bereidheid tot werken en maatschappelijke integratie. 
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Hoewel de sociale zekerheid zich in België ontwikkeld heeft als een klassiek op arbeid gebaseerd 

sociaal verzekeringssysteem waarin mensen verzekerd werden op basis van werk en de 

bijdragen die ze op hun inkomsten betalen, heeft het systeem enkele universele eigenschappen 

ontwikkeld, die van toepassing zijn op de hele bevolking zonder de noodzaak van een link met 

tewerkstelling. In de ziektekostenverzekering werden bijvoorbeeld de initiële voorwaarden met 

betrekking tot werk twee decennia geleden verlaten om plaats te maken voor een op verblijf 

gebaseerd criterium: (bijna) iedereen die opgenomen is in het Rijksregister en die de minimum 

bijdragen betaalt heeft recht op de ziektekostenverzekering, bijgevolg ook immigranten die 

legaal op het grondgebied verblijven. Gezinsbijslagen, gelinkt aan tewerkstelling, worden 

aangevuld door een 'gewaarborgd gezinsbijslag'-systeem dat gezinsbijslag aan families uitkeert 

die geen recht hebben op het reguliere systeem. 

 

De Belgische sociale zekerheid wordt gefinancierd door een mix van bronnen. De hoofdbron 

bestaat uit bijdragen betaald door werkgevers en werknemers op de bruto lonen van de 

werknemers, en bedraagt tot 66% van de financiering van het systeem. Het basisaandeel dat 

door de werknemer betaald wordt bedraagt 13,07% van zijn/haar bruto loon. Het basisaandeel 

voor werkgevers bedraagt 24,77 % van het bruto loon van de werknemer. Daarnaast moet een 

reeks bijkomende bijdragen betaald worden door de werkgever. Een van deze bijdragen wordt 

de 'loonmoderatie' bijdrage genoemd: 7,48% op het loon van de werknemer door de werkgever. 

Een andere is de bijdrage voor bedrijven met 10 of meer arbeiders: bijdrage van 1,69% door de 

werkgever. De totaliteit van al deze bijdragen bedraagt 66% (Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid 2013).  Daarnaast is de sociale zekerheid ook gedeeltelijk gefinancierd door een 

federale subsidie afkomstig uit algemene belastingen, en dit voor 10% van de totale financiering. 

Een bijkomend 18% van de totale financiering wordt betaald door een percentage van de 

federale inkomsten voor de belasting over de toegevoegde waarde, 'alternatieve financiering' 

benoemd. Tot slot nemen andere kleinere bronnen 6% van de totale financiering in. 

De verplichte bijdragen van de zelfstandige worden geïnd door private sociale 

verzekeringsfondsen en een Nationale Hulpkas en worden toegekend door het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 

 

Elke sociale zekerheidstak voor werknemers wordt beheerd door een nationale dienst (een 

voor: ziektekostenverzekering, invaliditeit & zwangerschap, pensioenen, arbeidsongevallen, 

beroepsziekten, gezinsbijslag, tegemoetkomingen voor personen met een handicap, 

werkloosheid). Zij ontvangen de noodzakelijke financiering van de Nationale Dienst voor de 

Sociale Zekerheid die de financiële middelen  naargelang de behoeften van elke sociale 

zekerheidstak toewijst. Niet elke nationale dienst betaalt uitkeringen van de sociale zekerheid 

rechtstreeks aan de begunstigden. Er is sprake van rechtstreekse betaling aan de begunstigden 

bij pensioenen en tegemoetkomingen voor mensen met een handicap. Voor ziekte, 

zwangerschap en invaliditeit betalen of vergoeden mutualiteiten de begunstigden. Voor 

werkloosheiduitkeringen doen vakbonden dienst als uitbetalingsinstellingen. Voor 

arbeidsongevallen betaalt de verzekeraar van de werkgever. Voor gezinsbijslagen betalen 

private ‘compensatiefondsen voor gezinsbijslagen”. Het feit dat werkgever- en 

werknemersorganisaties betrokken zijn in de betalingen van uitkeringen weerspiegelt de op 

werk georiënteerde aard van het Belgische systeem dat historisch gegroeid is. Ambtenaren 

hebben een apart systeem waar, ruw gesproken, de betreffende ambtenarendienst zijn eigen 

sociale zekerheid beheert.  Er bestaat een aparte Sociale Zekerheidsdienst voor plaatselijke en 

provinciale ambtenaren. Sociale bijstand wordt apart beheerd en maakt geen deel uit van de 
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competentie van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid. Sociale hulp wordt 

beheerd door lokale Openbare Diensten voor Sociale Hulp die gedeeltelijk gefinancierd worden 

met federale giften door lokale financiering.     

 

Tot slot vermelden dat naast de door de staat gecentraliseerde sociale zekerheidssysteem 

(eerste pijler) er een tweede sociale zekerheidspijler bestaat op niveau van industrieën en 

bedrijven. Deze pijler dekt onder andere groepsverzekeringen en pensioenfondsen die extra 

voordelen voor werknemers van die industrietak bieden. De derde pijler dekt private 

verzekeringen die mensen aangaan, zoals een private hospitalisatieverzekering, private 

pensioenplannen, etc. 

 

In de regel geldt het Belgische sociale zekerheidssysteem ook voor immigranten.  Voor 

programma’s van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld ziektekostenverzekering, werkloosheid, 

pensioenen, arbeidsongevallen, etc.) is de algemene regel dat iedereen die wettelijk in België 

werkt en verblijft recht heeft op prestaties van de sociale zekerheid in België (en verplicht is om 

bijdragen te betalen), op voorwaarde dat ze de algemene voorwaarden terzake vervullen zoals 

wachtperioden en minimale bijdragen. Dit betekent dat iedereen, dus zowel Belgen als tijdelijke 

immigranten moeten deel uitmaken van het systeem, door werk (of geassimileerde 

categorieën). Er is een zeer beperkt aantal verschillen op het gebied van de behandeling van 

Belgen en immigranten. Met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening of gewaarborgde 

minimum middelen worden alle wettelijk verblijvende immigranten gedekt door het sociale 

hulpprogramma, maar zullen, afhankelijk van hun status, van bepaalde specifieke 

subprogramma's uitgesloten worden.  
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Tabel 1: Overzicht van het Belgische sociale zekerheidssysteem zoals van toepassing op onderdanen van derde landen  

 

Sociale zekerheidstak Uitkeringen en programma’s voor elke tak Financieringsmechanismen Recht voor onderdanen van derde 

landen 

I. Ziektekostenverzekering 

 

 

Medische behandeling 

°Vrije keuze van arts + specialisten 

° Geen wachtperiode om recht te hebben 

°Betaling op basis van betaling voor verleende diensten – 

het ziekenfonds zal 60-70% van de bedragen terugbetalen 

°Naast een bepaald jaarlijks bedrag betaald door de 

verzekerde mensen zelf, de zogenaamde 

maximumfactuur, krijgen bepaalde categorieën van 

patenten gratis gezondheidszorg 

°Kosten voor de patiënt: mogen niet hoger liggen dan 25% 

voor algemene medische hulp. Kosten zijn hoger (10%) 

voor bepaalde medische interventies van specialisten. In 

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

(66%),
1
 globale staatsubsidies 

(10%), alternatieve fondsen 

(BTW)(18%), andere bronnen 

(6%). 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld over de sociale 

JA – Het ziekteverzekeringsysteem 

dekt iedereen die in België woont (en 

die in het rijksregister is 

opgenomen)
2 3

 en die de minimum 

bijdragen betaalt).   

 

NIET gedekt: grensarbeiders die in 

België wonen maar die onder een 

buitenlands systeem vallen.
4
 

 

Seizoenarbeiders: zij hebben recht op 

ziektekostenverzekering indien ze de 

                                                           
1
 66% is de som van verschillende bijdragen betaald door werkgevers en werknemers op het bruto inkomen van de werknemers. Het basisaandeel betaald door 

de werknemer bedraagt 13,07% van zijn/haar bruto loon. Het basisaandeel voor werkgevers bedraagt 24,77% van het bruto loon van de werknemer, naast 

een aantal bijdragen die betaald moeten worden door de werkgever, Een van deze bijdragen wordt "loonmoderatie” bijdrage genoemd: 7,48% van het 

loon van de werknemer door de werkgever. Een andere is de bijdrage van bedrijven met 10 en meer werknemers: 1,69% van de bijdrage van de werkgever 

(Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 2013).  We hebben een lijst met enkele andere bijdragen die door de werknemer betaald moeten worden aan 

het einde van deze tabel bijgevoegd. 
2
 Het Rijksregister is een paraplu database die mensen registreert die in België verblijven. Het hoofdregister in het rijksregister is het bevolkingsregister (onder 

andere met Belgische onderdanen en buitenlanders met een verblijfsvergunning van onbeperkte duur). Zijn eveneens inbegrepen: een register van 

mensen die in de Belgische diplomatieke en consulaire diensten in het buitenland opgenomen zijn, het register voor buitenlanders (buitenlanders die niet 

lang genoeg in België verblijven, maar toch deel uitmaken van het bevolkingsregister, bijvoorbeeld werkmigranten, nieuwe familiemigranten), en het 

wachtregister (voor mensen die een aanvraag ingediend hebben om erkend te worden als vluchteling).  
3
 In de praktijk betekent dit dat mensen die toestemming hebben om in België te verblijven voor een beperkte of onbeperkte duur en die in bezit zijn van een 

elektronische verblijfsvergunning. Sommige categorieën van mensen die in België verblijven zijn uitgesloten, zoals de meeste diplomaten, mensen wiens 

verblijfsvergunning geweigerd werd maar die een aanvraag hebben ingediend bij de raad voor betwistingen terzake), etc. Voor mensen die niet gerechtigd 

zijn op basis van werk, maar op basis van het feit dat ze geregistreerd zijn in het rijksregister, is het recht afhankelijk van twee voorwaarden: ze mogen 

geen recht hebben op ziektekostenverzekering elders, en ze moeten een minimum aantal bijdragen betalen. 
4
 Cass. 21 juni 1993, J.T.T. 1994, 7. 
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principe zijn er geen kosten voor technische uitkeringen.   

 

Hospitalisatie 

°Vrije keuze van ziekenhuis  

°Forfaitaire voorafbetaling + per diem betaling als 

ziekenhuispatiënt (€ 14.71 per dag) + forfaitair dagelijks 

bedrag voor geneesmiddelen, technische diensten 

+ Directe betaling van de zorgverlener door de 

verzekeringsmaatschappij, indien de begunstigde 

gehospitaliseerd is 

°reductie van de kosten van de patiënt: voor afhankelijke 

kinderen, kinderen die genieten van het preferentiële 

schema en de aanverwante werklozen: €5,44 per dag. 

 

Tandenverzorging 

°preventieve & conservatieve behandeling, extracties, 

tandenprothesen, en orthodontische behandeling. 

°Kinderen jonger dan 18 jaar: gratis tandenverzorging 

(uitzondering gemaakt voor orthodontische behandeling 

en niet terugbetaalbare verzorging).  

°Kosten voor de patiënt tot 25% voor normaal verzekerde 

personen ouder dan 18 jaar. 

Farmaceutische producten: de kosten voor de patiënt zijn 

afhankelijk van de categorie waarin het farmaceutische 

product in kwestie zich bevindt (A, B, C, Cx, Cs, Fa en Fb) 

Patiënten in ziekenhuizen: €0,62 per dag. 

 

Prothesen, brillen, hoorapparaten 

 

 

Algemene voorwaarden: 

1) men moet ingeschreven zijn in een 

gezondheidsverzekeringsfonds 

2) men moet een minimum bedrag van sociale 

zekerheidsbijdragen betaald hebben (eventueel aangevuld 

zekerheidsacteurs, zoals 

ziektekostenverzekering   

 

Specifiek voor 

ziektekostenverzekering en 

zwangerschap maken de volgende 

punten deel uit van de bijdragen 

betaald in het Globale 

Management schema : 

* Een aandeel van de bijdragen 

van 5% of 10% geïnd op 

wagenverzekeringspremies. 

 * 10% bijdragen geïnd op 

hospitalisatieverzekeringspremies. 

 * bijdrage van 6,56% op brand- 

en hiermee verbonden risico’s. 

  * bijdrage van 7,56% op de 

risico’s verbonden met het bezit 

en/of het gebruik van een 

motorvoertuig 

  *bijdrage van 4,83% op het risico 

op arbeidsongevallen. 

  *royalty’s betaald door de 

farmaceutische bedrijven op 

bepaalde producten en bijdragen 

verbonden met de omzet van de 

farmaceutische industrie op de 

Belgische markt.  

   *pensioenvermindering van 

3,55% voor de 

arbeidsongeschiktheid- en 

invaliditeitsverzekering op 

voorwaarde dat het pensioen niet 

lager ligt dan €1.675.59 of – 

zonder personen ten laste - 

algemene voorwaarden (betaling van 

bijdragen) vervullen, wat moeilijk kan 

zijn, gezien hun kort verblijf.  
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door persoonlijke bijdragen), in een periode van zes 

maanden. 

€1.413.84 per maand. 

 

 

*Bijdrage voor 

ziektekostenverzekering geïnd op 

ambtenaren: 

7,35% in totaal, waarvan 

3,55% ambtenaren, 

3,80% Staat. 

 

 

 

II. 

Arbeidsongeschiktheids-

uitkering 

Algemene voorwaarden: 

*Alle activiteiten gestopt omwille van een letsel of een 

functioneel probleem met als gevolg een vermindering 

van de inkomsten van minstens 66%. 

*Vereiste werkperiode en lidmaatschap: 6 maanden, 

waarvan 120 dagen reëel gewerkt of hiermee 

gelijkgestelde periodes (werkloosheid, wettelijke vakantie, 

etc.) 

*Bewijs van betaling van minimum aantal bijdragen. 

 

Wanneer arbeidsongeschikt, zal de werknemer lonen 

blijven betalen voor: 

 

-bedienden: 100% van de inkomsten tijdens een periode 

van een maand. 

-arbeiders:  

* tijdens de eerste 7 dagen van de arbeidsongeschiktheid: 

100% van de inkomsten; 

* van de 8
ste

 tot de 14
de

 dag van de arbeidsongeschiktheid: 

60% van de bovenste inkomstenlimiet en een bijkomende 

uitkering; 

* van de 15
de

 tot de 30
ste

 dag van de 

arbeidsongeschiktheid: bijkomende uitkering 

Idem als boven: deel van het 

globale management (gemengd 

systeem) 

JA  – iedereen die in België WERKT en 

woont – hetzelfde als Belgische 

onderdanen – er wordt geen 

onderscheid gemaakt – maar 

algemene voorwaarden, zoals een 

kwalificatieperiode, moeten vervuld 

worden (behalve in geval van 

bilaterale overeenkomsten) 

 

NIET gedekt: - tijdelijke arbeiders die 

de kwalificatieperiode van 120 

werkdagen niet vervuld hebben  

- seizoenarbeiders: wanneer de 

kwalificatieperiode niet vervuld is (dit 

is een uitgebreide periode van 18 

maanden) 
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Na deze beginfase: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

zijn gewaarborgd 

 

-Bedrag van de uitkering: 60% van de inkomsten. 

Maximum dagelijks loon waarmee rekening gehouden 

wordt voor de uitkering: €129 voor 

arbeidsongeschiktheden die opgetreden zijn sinds 

1/1/2011 

-Duur van de uitkering: maximum een jaar (periode van 

“primaire arbeidsongeschiktheid”) (daarna komen 

invaliditeitsuitkeringen ’) 

-Speciale voorwaarden voor werklozen: de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens de eerste zes 

maanden kan niet minder zijn dan de 

werkloosheidsuitkering.  

Voorwaarden 

°Vereiste periode van werk en lidmaatschap van de 

ziekteverzekering: 6 maanden, waarvan 120 dagen reële 

tewerkstelling of geassimileerde periodes (werkloosheid, 

wettelijke vakantie, etc.). 

°Bewijs van betaling van de minimum bijdrage 

III. 

Ouderschapsuitkeringen, 

zowel voor de moeders 

als voor de vaders 

Betaald zwangerschaps-/ouderschapsverlof: 

Verplichte sociale verzekering voor de actieve bevolking 

(bedienden en zelfstandigen) en verschaffen van op de 

inkomsten gebaseerde uitkeringen (bedienden) en 

forfaitaire uitkeringen (zelfstandigen).  

-duur van het verlof 

* Zwangerschapsverlof:  

Voor de geboorte: 6 weken (8 weken in geval van 

meerdere kinderen) voor de verwachte bevaldatum. De 

week onmiddellijk voor bevalling is verplicht, de andere 

weken zijn optioneel. 

 

Verlof na de geboorte: 9 verplichte weken na bevalling.  

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van bedienden 

en werkgevers  

(66%), globale staatssubsidies 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

 

JA  – iedereen die tewerkgesteld (of 

geassimileerd) is en in België verblijft 

– idem als voor Belgen  – er wordt 

geen onderscheid gemaakt – maar de 

algemene voorwaarden moeten 

vervuld worden  

 

NIET gedekt - tijdelijke en 

seizoenarbeiders die de 

kwalificatieperiode van werk en 

bijdragen niet vervullen 
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Het deel van het optionele verlof voor de bevalling dat 

niet gebruikt is voor de bevalling kan opgenomen worden 

na de bevalling of wanneer het kind thuiskomt na een 

langere periode van hospitalisatie.  

 

*Ouderschapsverlof: Vaders hebben recht op 10 dagen 

ouderschapsverlof na de geboorte van hun kind. Dit is ook 

van toepassing op co-ouders. 

 

*Adoptieverlof: Beide ouders hebben recht op een 

adoptieverlof in geval van de adoptie van een kind. De 

maximale duur is 6 weken indien het kind jonger is dan 3 

jaar, en 4 werken indien het kind tussen 3 en 8 jaar oud is. 

De duur van het verlof wordt verdubbeld in geval van een 

kind met een handicap.  

 

-Doorbetaling door de werkgever: 

 

*Zwangerschapsverlof: Geen verplichte doorbetaling. 

 

* Ouderschaps-/adoptieverlof: 

Verplichte doorbetaling tijdens de eerste drie dagen. 

Daarna, compensatie door de betreffende verzekering. 

 

Uitkeringen 

* Zwangerschapsuitkering: 82% van de lonen (zonder  

plafond) tijdens de eerste 30 dagen, en 76% van de lonen 

(tot het plafond) voor de periode vanaf de 31
ste

 dag. 

Speciale regelingen voor werkloze arbeiders en voor 

mensen met een handicap. Het percentage blijft verder 

betaald tijdens een mogelijke uitbreiding van het 

zwangerschapsverlof. 

 

* zelfstandige moeders: wekelijks forfait van 440,50 Euro 

Volledig werkloos: 

Werk is geen voorwaarde om 

zwangerschaps-

/ouderschapsuitkeringen te krijgen. 

Werklozen hebben ook recht, maar 

er is een wachtperiode. De werkloze 

moet sociale bijdragen gedurende 

zes maanden betaald hebben .  

 

! gedetacheerde arbeiders maken 

geen deel uit van het Belgische 

sociale zekerheidssysteem: ze 

hebben geen recht. 
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* Ouderschaps/adoptie uitkering: 82% van et loon tot het 

plafond (maximum uitkering: €105,80 voor gevallen vanaf 

1/1/2011). 

 

Algemene voorwaarde om hierop recht te hebben: 

wachtperiode van 6 maanden 

 

IV.  

Invaliditeitsuitkeringen 

Uitkeringen betaald indien de invaliditeit na een jaar 

blijft bestaan (tijdens dewelke 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verleend werden) 

 

Berekeningsmethode, pensioenformule of bedragen:
5
 

Normale uitkering: 

* 65% van de verloren inkomsten (onderhavig aan een 

drempel van €129 per dag sinds 1.1.2011) in geval van 

personen ten laste, 

* 53% indien ongehuwd zonder personen ten laste. 

* 40% indien samenwonend zonder personen ten laste. 

 

 

 

Bijzondere gevallen: 

Rechthebbenden die niet in staat zijn om te werken 

kunnen een dagelijks forfaitair supplement van €16,91 

vanaf de vierde maand van de werkongeschiktheid krijgen, 

op voorwaarde dat ze hulp van een derde partij nodig 

hebben om de basisactiviteiten van het dagelijkse leven te 

kunnen uitvoeren.  

 

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

(66%), globale staatsubsidies 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

 

 

Plus (specifiek voor 

invaliditeitsuitkeringen): 

*Een aandeel van de bijdragen 

van 5% of 10% geheven op 

wagenverzekeringspremies. 

 

*3.5% deductie van 

invaliditeitsuitkering:  

JA  – iedereen die tewerkgesteld (of 

geassimileerd) is en in België verblijft 

– idem als voor Belgen  – er wordt 

geen onderscheid gemaakt – maar de 

algemene voorwaarden moeten 

vervuld worden  (behalve in geval 

van een bilateraal verdrag). 

 

 

NIET gedekt: - tijdelijke & 

seizoenarbeiders die de 

wachtperiode niet vervullen 

 

 

 

In principe niet exporteerbaar, 

behalve indien verdrag 

 

 

                                                           
5
Invaliditeitsuitkering wordt berekend op basis van de gederfde dagelijkse inkomsten. Het plafond is vastgelegd op  €123.3821 voor invaliditeit gebeurd voor 

1/1/2005, op €125.8497 voor invaliditeit gebeurd van 1/1/2005 tot 31/12/2006, op €127.1082 voor invaliditeit gebeurd van 1/1/2007 tot 31/12/2008, op 

€128.1250 voor invaliditeit gebeurd van 1/1/2009 tot 31/12/2010 en €129.0219 voor invaliditeit gebeurd sinds 1/1/2011. 
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Minimum pensioen:  

Minimum voor regulier tewerkgestelde personen: 

Met personen ten laste: €53,32 per dag, 

Zonder personen ten laste: 

-ongehuwd     €42,67 per dag; 

-samenwonend     €36,59 per dag. 

 

Minimum voor niet regulier tewerkgestelde personen: 

Met personen ten laste: 

€41,09 per dag, 

Zonder personen ten laste: 

€30,82 per dag. 

 

Maximum pensioen: Het plafond voor de maximum 

dagelijkse vergoeding die dienst doet als basis voor de 

berekening van de uitkeringen bedraagt  €129 (voor 

invaliditeit sinds 1.1.2011). 

 

Voorwaarden 

° Idem als voor arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat 

invaliditeit alleen verleend kan worden na dit jaar van 

arbeidsongeschiktheidsuitkering 

°Vereiste werkperiode en lidmaatschap bij een 

gezondheidsverzekeringfonds: 6 maanden, waarvan 120 

dagen reëel gewerkt of geassimileerde perioden 

(werkloosheid, wettelijke vakantie, etc.)  

°Bewijs van betaling van het minimum aantal bijdragen 

° Arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende 1 jaar 

gekregen te hebben 

- volledige deductie wanneer het 

dagelijkse bedrag van de uitkering 

hoger is dan €59,45 (met 

personen ten laste) of €49.36 

(zonder personen ten laste); 

 - gedeeltelijke deductie in het 

dagelijkse bedrag van de uitkering 

ligt tussen €57,38 en €59.44 (met 

personen ten laste) of tussen 

€47,64 en €49.35 (zonder 

personen ten laste); 

 - geen deductie wanneer het 

dagelijkse bedrag van de uitkering 

€57,37 of minder bedraagt (met 

personen ten laste) of  €47,63 of 

minder (zonde personen ten 

laste). 

 

 

V. Ouderdomspensioen 

en uitkeringen 

Bepalende factoren 

Het Belgische pensioensysteem is een systeem van 

jaarlijkse pensioenopbouw. Er wordt rekening gehouden 

met de inkomsten, de duur van de pensioenopbouw en de 

familiestatus.  

 

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

(66%), globale staatsubsidies 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

JA  – iedereen die tewerkgesteld (of 

geassimileerd) is en in België verblijft 

– idem als voor Belgen  – er wordt 

geen onderscheid gemaakt – –

(alleen) berekend voor de in België 

gewerkte periodes 
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Berekeningsmethode of pensioenformule: Voor elk in 

aanmerking genomen jaar wordt een pensioenaandeel op 

basis van de volgende formules verleend: 

Ongehuwd of gehuwd zonder echtgenote ten laste: S x 

60% x 1/45. 

Gehuwd met echtgenote ten laste: S x 75% x 1/45. 

S = referentiesalaris (zie categorie beneden. 

 

Referentie-inkomsten of berekeningsbasis: Berekening 

van het in aanmerking genomen salaris: 

Jaren voor 1 januari 1955: 

S = vast bedrag van €13.955,34. 

Jaren van 1955 - 1980: 

* Arbeiders: bruto inkomsten zonder bovenste limiet. 

* Bedienden: bruto inkomsten zonder bovenste limiet 

(behalve voor de jaren tussen 1955-1957: forfaitair bedrag 

voor elke werkdag van minstens 4 uur). 

Jaren na 1980: 

Bruto inkomsten beperkt tot het plafond van €51.092,44 

(in 2012). 

 

 

 

Niet bijdragende periodes die berekend of in aanmerking 

genomen worden: 

Op voorwaarde dat bepaalde wettelijke voorwaarden 

vervuld worden, wordt in de regel rekening gehouden met 

de volgende periodes van niet-activiteit: onvrijwillige 

werkloosheid, werkloosheid met toeslag van de 

onderneming, bepaalde periodes van 

loopbaanonderbreking, arbeidsongeschiktheid, 

zwangerschapsverlof, jaarlijkse vakantieperiodes, militaire 

dienst, erkende stakingen, preventieve arrestatie, erkende 

studies, etc.  

 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

 

 

 PLUS: 
* 8.86% bijdrage geheven op 

groepsverzekeringspolissen. 

 

*Solidariteitsbijdrage) van 0,5%  

tot 2% volgens de 

pensioenbijdragen en de 

familiestatus van de 

gepensioneerde, Gaande van 

€2.569,12 (met personen ten 

laste) tot €2.222,18 (zonder 

personen ten laste). 

 

 

 

Grensarbeiders 

Niet Belgische grensarbeiders hebben 

recht op pensioenuitkeringen voor 

het verschil tussen het bedrag dat ze 

ontvangen zouden hebben indien ze 

al hun werk in België zouden hebben 

uitgevoerd, en het pensioen dat ze in 

een ander land krijgen – ALLEEN 

wanneer de grensarbeider zich op 

het niet-discriminatieprincipe van 

een bilateraal verdrag (of een EU 

wet) kan beroepen 

 

Werkloos/werkzoekend 

Ja. De werkdagen tijdens dewelke de 

persoon tijdelijk werkloos was 

worden in aanmerking genomen voor 

de berekening van het rustpensioen. 

Een accumulatie van 

werkloosheidsuitkeringen en 

ouderdomspensioen is niet mogelijk.  

 

Familieleden van onderdanen van 

derde landen 

Nee, behalve indien ze rechten in hun 

eigen recht door werk opbouwen 
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Supplementen voor mensen ten laste: 

*Echtgenote: 

In geval van een echtgenote ten laste, wordt het 

huishoudenpercentage (75%) toegepast 

*Kinderen: 

Geen bijkomend pensioen. Maar gepensioneerden 

hebben recht op een supplement voor gezinsbijslag  

 

Minimum pensioen:  

Gewaarborgd minimum pensioen voor een complete 

loopbaan en voor het equivalent van 2/3 van een 

complete loopbaan: 

Voor huishoudens: €16.844,72 (jaarlijks) 

Voor alleenstaanden: €13.480,03 (jaarlijks) 

 

Maximum pensioen:  

A maximum bedrag uit de jaarlijkse inkomstenplafond 

voor de berekeningsbasis. Maximum bedrag voor 

werknemers (bruto): 

* Huishouden: €2,681 per maand, 

*Alleenstaande: €2,144 per maand. 

 

Verblijfsvoorwaarde 

Buitenlanders moeten in België wonen om hun pensioen 

betaald te krijgen. Dus geen exporteerbaarheid, behalve in 

geval van een verdrag. Belgische vluchtelingen, staatlozen 

en onderdanen van partners van bilaterale verdragen 

kunnen hun pensioenen overal ter wereld uitbetaald 

krijgen. . 

 

 

VI. 

Overlevingspensioenen 

Algemene voorwaarden: 

• De overlevende echtgenoot moet minstens 45 

kaar oud zijn 

• Ze moet minstens een jaar gehuwd zijn op het 

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

(66%), globale staatsubsidies 

JA,  

Buitenlanders, indien ze de algemene 

eisen vervullen, kunnen en 

overlevingspensioen krijgen voor het 
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ogenblik van het overlijden van de echtgenoot 

(periodes van wettelijk erkend samenwonen juist 

voor het huwelijk komen in aanmerking) 

• De voorwaarden voor betaling van een regulier 

pensioen vervullen  

 

Overlevende echtgenoot: 

80% van het reële of hypothetische rustpensioen van de 

verzekerde persoon berekend aan het percentage van een 

gehuwd koppel waar de echtgenoot ten laste is . 

 

Gescheiden echtgenoot: 

Het pensioen wordt berekend als het 

ouderdomspensioenen, maar alleen op basis van 62,5%M 

van de inkomsten minus persoonlijk inkomen. Perioden 

buiten het huwelijk en perioden gedekt door een 

persoonlijk pensioen komen niet in aanmerking.  

 

Overlevende (ongehuwde) partner: 

Geen uitkeringen. 

 

Overlevende echtgenoot: nieuw huwelijk 

Pensioen stopt 

 

Weeskinderen: Geen wezenpensioen; maar verhoogde 

gezinsbijslagen. 

 

Minimum pensioen: Gewaarborgd minimum pensioen 

voor een complete loopbaan: €13.104,28 per jaar, 

berekend pro rata indien de loopbaan minstens gelijkstaat 

aan 2/3 van een complete loopbaan. 

 

Maximum pensioen: afhankelijk van jaarlijkse 

inkomstenplafond. 

Het maximum pensioen voor een overlevende echtgenoot 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

 

  

 

wettelijke werk dat hun echtgenoot 

in België heeft uitgevoerd. Ze moeten 

in België blijven om deze uitkering te 

krijgen (behalve indien sprake van 

een bilaterale overeenkomst). 

 

De algemene eisen zijn echter 

tamelijk restrictief, waardoor ze voor 

recente immigranten moeilijk te 

vervullen zijn: aangezien het om een 

toenemend systeem gaat, waarin 

voor elk in België gewerkt jaar 1/45 

aan het bedrag van het pensioen 

wordt toegevoegd, zal de 

overlevende echtgenoot slechts een 

klein deel (wegens het klein aantal in 

België gewerkte jaren) van wat een 

normaal pensioenbedrag zou zijn 

ontvangen. Dit is ook het geval voor 

Belgen met een korte geschiedenis 

terzake (hier wordt geen onderscheid 

gemaakt).  

 

. 
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van een werknemer bedraagt €2.106;50 per maand, wat 

overeenkomt met het maximale ouderdomspensioen voor 

een ongehuwde persoon. 

 

VII. Arbeidsongevallen en 

beroepsziekten 

ARBEIDSONGEVALLEN 

Tijdelijke ongeschiktheid – Soorten uitkeringen 

Vrije keuze van arts of ziekenhuis, behalve voor 

arbeidsongevallen indien de onderneming een erkende 

medische afdeling heeft. 

 

Betaling van kosten en bijdrage door de betrokken 

persoon 

*Arbeidsongeval: 

 Wanneer een vrije keuze mogelijk is, worden kosten 

terugbetaald binnen de limieten van de officiële bedragen. 

Zorgverstrekking georganiseerd/verstrekt door de 

medische afdeling van de onderneming is gratis. De 

kosten worden gedragen door de 

verzekeringsmaatschappij of door het Fonds voor 

Arbeidsongevallen indien dit dienst doet als 

verzekeringsinstantie . 

*Beroepsziekte: 

Volgens de officiële bedragen en specifieke nomenclatuur. 

 Geen co-betaling van de begunstigde. De kosten worden 

gedragen door het gezondheidsverzekeringsfonds en, met 

betrekking tot co-betalingen, door het Fonds voor 

Beroepsziekten  

 

Tijdelijke ongeschiktheid - Uitkeringen 

 

* Totale ongeschiktheid: Per kalenderdag 90% van 

basisinkomsten gedeeld door 365 dagen 

* Gedeeltelijke ongeschiktheid: Uitkering gelijk aan het 

verschil tussen inkomsten voor het ongeval of het begin 

van de ongeschiktheid wegens de beroepsziekte, en de 

Gemengd systeem:  

 

Arbeidsongevallen worden 

voornamelijk gefinancierd door 

verzekeringspremies betaald door 

de werkgevers; beroepsziekten 

worden voornamelijk gefinancierd 

door bijdragen van het Globale 

Management schema  

 

 

  

 

JA, buitenlandse werknemers, 

inclusief seizoenarbeiders, zowel 

tijdelijk als permanent verblijvend, 

hebben recht op uitkeringen voor 

arbeidsongevallen en 

beroepsziekten.  

Uitkeringen zijn exporteerbaar.  

Inclusief terugbetaling van 

uitkeringen 

 

 

 

Grensarbeiders hebben hier ook 

recht op:  

ze kunnen kiezen of ze naar de arts 

gaan (in het land waar ze wonen of in 

het land waar ze werken). De 

uitkeringen zullen uiteindelijk betaald 

worden door de 

gezondheidsverzekering van het 

bevoegde land (normaliter het land 

waar men werkt ). 

 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten 

zijn per definitie verbonden met de 

status van werknemer: zelfstandige 

Belgen of onderdanen van derde 

landen hebben GEEN recht. Ze 

kunnen de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering voor de 

zelfstandigen gebruiken. 
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inkomsten in gedeeltelijke tewerkstelling. 

 

Basisinkomsten gebruikt voor de berekening: Effectieve 

jaarlijkse inkomsten in het jaar voorafgaand aan het 

ongeval of de ongeschiktheid wegens een beroepsziekte. 

Maximum: €40.122,93. Minimum voor minderjarigen en 

stagiairs: €6.439,20; rekening houdend met lonen van 

volwassen arbeiders wanneer minderjarigen meerderjarig 

worden. 

 

Permanente ongeschiktheid: 

 

Bedrag of formule 

In het algemeen: E x t. E = inkomsten (100%), t = graad van 

ongeschiktheid 

 

Referentie-inkomsten of berekeningsbasis 

Totale bruto inkomsten in het jaar voorafgaand aan het 

ongeval of het stoppen van het werk wegens een 

beroepsziekte. 

Maximum plafond: €40.122,93 per jaar. Voor 

minderjarigen: inkomsten van volwassenen. 

 

Mogelijke herziening 

Herziening mogelijk: 

*Arbeidsongevallen:  

Gedurende 3 jaar vanaf de datum van de overeenkomst 

tussen de partijen of de definitieve beslissing. 

*Beroepsziekten:  

Op elk ogenblik op aanvraag van het slachtoffer. 

 

Toeslagen voor verzorging door iemand anders 

Een bijkomende uitkering van max. 12 keer het 

gemiddelde maandelijkse gewaarborgde inkomen, in 

overeenstemming met de graad van nood, geïndexeerd 

 

Werklozen / werkzoekenden zijn 

niet tewerkgesteld, dus hebben ze 

hier geen recht op. 

 

Familieleden van werknemers van 

derde landen: idem als voor Belgen 

Recht op een interest (30% van 

basisloon) indien hun partner 

overleden is ten gevolge van een 

arbeidsongeval. Ze hebben hier 

alleen recht op wanneer ze dezelfde 

eisen als de Belgen vervullen.  
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vanaf het begin van de periode van de compensatie . 

 

Accumulatie met nieuwe inkomsten uit werk: 

Volledige accumulatie toegestaan 

 

Overlijden 

Overlevende echtgenoot: E x 30%. 

Nieuw huwelijk na recht op uitkering: geen invloed. 

Afschrijving mogelijk van maximum 1/3 van het kapitaal 

van de jaarlijkse bedragen. Geen afschrijving mogelijk voor 

beroepsziekten. 

Gescheiden of van elkaar af: Jaarbedrag onder speciale 

voorwaarden. 

 

Wezen van vader of moeder: Elke wees: E x 15% met een 

maximum van 45% voor groepen van kinderen. Wezen van 

beide ouders: Elke wees: E x 20%. Max.: 60% voor groepen 

van kinderen. 

 

Ouder of andere familieleden ten laste 

*Vader en moeder: E x 20% elk, indien er noch een 

echtgenoot noch een wettelijke samenwonende noch een 

kind is dat recht heeft op uitkeringen; E x 15% indien er 

nog een echtgenoot (of wettelijke samenwonende) zonder 

een begunstigde als kind is. 

*Andere ouder: E x 15% onder speciale voorwaarden. 

*Broers, zussen, kleinkinderen: Onder speciale 

voorwaarden, 15% elk (totaal max. 45%). 

 

BEROEPSZIEKTEN 

Gemengd systeem: Lijst met beroepsziekten en open 

systeem of niet inbegrepen in de lijst, wanneer er 

beroepsvereisten gevonden worden die de 

doorslaggevende en directe oorzaak voor de ziekte is. 

Bewijs dat de persoon blootgesteld werd aan een 
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beroepsrisico en een link met de oorzaak moet voorgelegd 

worden door het slachtoffer of door de begunstigden.  

 

VIII. Gezinsbijslagen Kinderbijslag: 

Maandelijkse bedragen: 

1
ste

 kind: €90,28 

2
de

 kind: €167,05 

3
de

 en volgende kinderen: €249,41 

 

De bedragen worden verhoogd voor families met een 

ouder die kinderbijslagen aan het normale tarief 

ontvangen en wiens beroeps- en/of vervangingsinkomen 

niet hoger is dan €2.230,74, met een toeslag van: 

1
ste

 kind: €45,96 (eerste rang) 

2
de

 kind: €28,49 

3
de

 en volgende kinderen: €22,97 

 

Geen variatie met inkomen 

 

Variatie met leeftijd 

Kinderen in de 1
ste

 rang, die het normale tarief krijgen 

(geen toeslag voor families met een ouder of sociale 

toeslag, kind heeft geen handicap) krijgen een verhoging 

van : 

van 6 – 12 jaar: €15,73 

van 12 – 18 jaar: €23.95 

van 18 jaar of ouder: €27,60 

 

*andere kinderen (met inbegrip van kinderen die een 

toeslag krijgen voor families met een ouder en voor 

kinderen met een handicap): 

van 6 – 12 jaar: €31,36 

van 12 – 18 jaar: €47.92 

van 18 jaar of ouder: €60,93 

 

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

(66%), globale staatsubsidies 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

 

JA,– iedereen die tewerkgesteld is (of 

geassimileerde categorie- en die in 

België verblijven - idem als voor 

Belgen - er wordt geen onderscheid 

gemaakt, met inbegrip van 

zelfstandigen. 

 

Ze moeten de algemene voorwaarde 

vervullen dat de kinderen in België 

moeten worden opgevoed (in 

principe) 

 

Uitzonderingen op de 

verblijfsvoorwaarden van de 

kinderen: 

*verblijf in een ander land gedurende 

maximum 2 maanden per jaar 

* verblijf in een ander land tijdens de 

schoolvakanties, max. 120 dagen per 

jaar 

* verblijf in een ander land omwille 

van gezondheidsredenen, max. 6 

maanden 

* om te studeren in een land waar de 

sociale reglementen van de EU van 

toepassing zijn 

* om buiten België te sturen met een 

beurs 

* om te studeren in een land 

waarmee België een bilateraal 

verdrag heeft: Algerije, Marokko, 

Tunesië, Turkije en de landen van het 
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Kinderbijslag 

Bijzondere gevallen 

Werklozen: 

 Werklozen hebben recht vanaf de 7
de

 maand van de 

werkloosheid op normale familiebijslagen (met inbegrip 

van verhogingen volgens leeftijd en jaarlijkse 

leeftijdstoeslag) plus de volgende sociale toeslagen: 

 1
ste

 kind: €45,96 

 2
de

 kind: €28.49 

 3
de

 en volgende kinderen: 

*  familie met een ouder: €22;97 

*  andere familie: €5.00 

 

Deze maandelijkse toeslagen worden niet verleend 

wanneer het maandelijkse bruto inkomen (betalingen en 

vervangingsinkomen) van de werkloze hoger liggen dan 

een bepaald plafond. Dit plafond komt overeen met 

€2.230,74  voor personen die kinderbijslag krijgen of voor 

ongehuwde begunstigden, en  €2.306,94 voor 

begunstigden en hun echtgenoten of partners die het kind 

samen opvoeden. 

 

Gepensioneerden: 

Gepensioneerden krijgen dezelfde toeslagen op de 

gezinsbijslagen als werklozen. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering/Handicap: 

Arbeiders die erkend worden als arbeidsongeschikt of 

vrouwelijke arbeiders op zwangerschapsverlof vanaf de 

7
de

 maand van de ongeschiktheid en uiteindelijk 

ouderschapsverlof hebben recht op de volgende sociale 

toeslagen op de gezinsbijslagen (plus verhogingen volgens 

leeftijd en jaarlijkse leeftijdstoeslag): 

 1
ste

 kind: €98,88 

 2de kind: €28;49 

voormalige Joegoslavië. Voor 

kinderen die in deze landen 

opgevoed worden verminderde 

uitkeringen verleend: 27,21 EUR  

(1ste kind) + 28,91 EUR (2
de

 

kind) + 30,61 EUR (3
de 

kind)  + 

32,31 EUR (4
de

 kind) (max 4 

kinderen). Voor het voormalige 

Joegoslavië: 12,39 EUR per kind (met 

enkele nieuwe republieken werden 

nieuwe overeenkomsten afgesloten 

die de Belgische bedragen betalen). 

 

De Minister voor Sociale Zaken kan 

verdere uitzonderingen op de regel 

toestaan die zegt dat kinderen in 

België opgevoed moeten worden 

'gevallen die onderzoek waard zijn'; 

dit is een willekeurige macht van de 

minister (zie later meer) 

 

Aanvulling met gezinsbijslagen van 

een ander land is niet mogelijk. De 

kinderbijslagen worden verminderd 

met het bedrag van de buitenlandse 

uitkeringen (behalve indien een 

verdrag iets anders zegt)  

 

 

Grensarbeiders: hebben hierop recht 

indien er geen ander recht op 

kinderbijslag in België of in het 

buitenland bestaat: kinderbijslagen 

zijn een residueel recht. 

Voorwaarden zijn: werknemer zijn, 
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 3
de

 en volgende kinderen: 

* familie met een ouder: €22.97 

* andere familie: €5.00 

Deze maandelijkse toeslagen worden niet verleend 

wanneer het maandelijkse bruto inkomen (betalingen en 

vervangingsinkomen) van de persoon hoger liggen dan 

een bepaald plafond. Dit plafond komt overeen met  

€2.230,74 voor personen die kinderbijslag genieten of 

voor ongehuwde begunstigden, en met €2.306,94 voor 

begunstigden en hun echtgenoten of partners die het kind 

samen opvoeden. 

 Vroegere werklozen en vroegere personen met een 

handicap die een nieuwe activiteit opgenomen hebben 

krijgen onder bepaalde voorwaarden het recht op sociale 

toeslag tijdens een maximum periode van 8 kwartalen.  

 

Wezen: 

 Wezenbijslag: 

 €346,82 per maand voor elk kind (plus verhogingen 

volgens leeftijd en jaarlijkse leeftijdstoeslag). 

Uitkeringen om een kind op te voeden 

Bedrag van de uitkeringen 

In geval van voltijds werk: 

*voltijdse werkonderbreking: €771,33 per maand; 

*deeltijdse werkonderbreking: €654,17 per maand voor 

personen van 50 jaar en ouder; €385,66 per maand voor 

personen jonger dan 50 jaar. 

In geval van deeltijds werk 

Bedragen moeten proportioneel berekend worden 

 

Andere uitkeringen 

Geboorte- en adoptiepremies 

*Kraamgeld: 

€1.223,11 voor de eerste geboorte 

€920,25 voor de tweede en elke volgende geboorte. 

effectief in België verblijven of als 

grensarbeider werken, of een sociale 

uitkering voor ziekte, zwangerschap, 

ongeval of ouderdom van land waar 

men werkt krijgen. 

 

Werkloze/werkzoekende: Wanneer 

de buitenlandse arbeider recht heeft 

op werkloosheidsverzekering, heeft 

men ook recht op kinderbijslag. 

 

Familieleden: hebben geen recht, 

maar kunnen de begunstigde 

(echtgenoot & kinderen) zijn – 

kinderbijslag is in principe verbonden 

met werk, dus een werkende (of 

werkloos/handicap/gepensioneerd) 

persoon (per uitbreiding) opent het 

recht. 
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Kan op voorhand verkregen worden twee maanden voor 

de waarschijnlijke datum van geboorte. 

*Adoptiepremie: 

€1.223;11 per geadopteerd kind. 

 

Speciale uitkeringen voor kinderen met een handicap 

Bijkomende uitkering voor kinderen met een handicap 

jonger dan 21 jaar, het bedrag varieert naargelang de 

graad van de handicap. 

* €79,17 wanneer het kind minstens 4 punten in het 

eerste niveau en maximum 5 punten in de drie niveaus 

van de socio-medische schaal krijgt; 

* €105,44 wanneer het kind minstens 6 punten en 

maximum 8 punten in de drie niveaus van de socio-

medische schaal krijgt; 

* €406,16 wanneer het kind minstens 9 punten en 

maximum 11 punten in de drie niveaus van de socio-

medische schaal krijgt; 

* €406,16 wanneer het kind minstens 12 punten en 

maximum 14 punten in de drie niveaus van de socio-

medische schaal krijgt of wanneer het kind minstens 4 

punten in het eerste niveau en van 6 tot 11 punten in alle 

drie niveaus van de socio-medische schaal krijgt;  

* €461,83 wanneer het kind minstens 15 punten en 

maximum 17 punten in de drie niveaus van de socio-

medische schaal krijgt; 

* €494,81 wanneer het kind minstens 18 punten en 

maximum 20 punten in de drie niveaus van de socio-

medische schaal krijgt; 

* €527,80 wanneer het kind minstens 21 punten in de drie 

niveaus van de socio-medische schaal krijgt. 

Maandelijkse bedragen. 

 

IX. 

Werkloosheidsuitkeringen 

Algemene voorwaarden 

Onvrijwillig werkloos zijn: ingeschreven zijn als 

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

JA  – iedereen die tewerkgesteld is en 

die wettelijk in België verblijft en die 
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werkzoekende: geschikt zijn om te werken; beschikbaar 

zijn voor de arbeidsmarkt; tussen 18 en 65 jaar oud zijn; 

actief werk zoeken; in België verblijven; geen vergoeding 

krijgen. 

 

Kwalificatieperiode 

De periode verschil naargelang de leeftijd van de 

verzekerde partij tussen 312 werkdagen tijdens de vorige 

21 maanden, en 624 werkdagen tijdens de vorige 42 

maanden. 

 

In de regel kunnen periode van werk in het buitenland in 

aanmerking genomen worden indien België dat werk als 

onderhevig aan de sociale zekerheid zou beschouwen  – 

de enige voorwaarde is dat na deze periodes van werk in 

het buitenland er sprake is van werk in België (hoe kort 

ook) - dit is niet beschikbaar voor onderdanen van derde 

landen, behalve in geval van een verdrag ) . 

 

 

Totale werkloosheid 

Doorslaggevende factoren 

Uitzondering gemaakt voor enkele forfaitaire bedragen 

zijn de dagelijkse uitkeringen met inkomsten verbonden, 

met een onderste en een bovenste plafond. 

Variabele tarieven volgens de familiesituatie en de duur 

van de werkloosheid (zie beneden). 

 

Inkomsten die als referentie en als plafond genomen 

worden 

Laatste verdiende salaris. Plafonds van drie maanden 

salaris: 

*  bovenste salarisplafond (eerste 6 maanden van 

werkloosheid): €2.418,23; 

*  medium salarisplafond (opeenvolgend 6 maanden van 

werknemers en werkgevers  

(66%), globale staatsubsidies 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

  

 

recht heeft op werk – idem als voor 

Belgen - er wordt geen onderscheid 

gemaakt - maar algemene 

voorwaarden moeten vervuld 

worden (kwalificatieperiode) - alleen 

voor de periode dat iemand in België 

werkt (behalve in geval van een 

verdrag)  

 

Niet exporteerbaar (er zijn enkele 

kleine tijdelijke uitzonderingen) 

 

 

Arbeidsmigranten: JA, hebben hier 

recht op indien hij tijdens de 

kwalificatieperiode gewerkt heeft, en 

indien zijn werkvergunning niet 

verstreken is  (zie later). Indien zijn 

werkvergunning verstrijkt tijdens het 

ontvangen van 

werkloosheiduitkeringen zal hij het 

recht op werkloosheidsuitkeringen 

gedurende 60 bijkomende dagen na 

het verstrijken van de 

werkvergunning behouden. 

 

 

! subprogramma: Uitkeringen voor 

jongere werklozen - 

Werkintegratieprogramma: alleen 

immigranten (en familieleden) wiens 

land een verdrag met België 

afgesloten heeft, hebben hier recht 

op (met inbegrip van alle EEA landen, 

Algerije, Marokko, San Marino, 
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werkloosheid): €2.253,83; 

*  basissalarisplafond (na 12 maanden werkloosheid): 

€2.106,15. 

 Dit salaris zou tijdens minstens vier weken verkregen 

moeten worden, indien niet zou een referentiesalaris van 

€1.501,82 van toepassing zijn. 

 

Bedragen van de uitkeringen 

Werkloosheidsuitkering: 

Alle compleet werkloze personen die 65% van hun laatste 

salaris krijgen tijdens de eerste drie maanden van 

werkloosheid. Tijdens de negen volgende maanden 

ontvangen ze 60% van hun laatste salaris. 

Deze eerste periode van een jaar wordt gevolgd door een 

tweede periode van twee maanden, uitgebreid met twee 

maanden per jaar van het laatste werk met salaris. Deze 

tweede periode duurt 36 maanden en wordt in vijf fasen 

verdeeld. Tijdens de eerste fase van max. 12 maanden:  

* ontvangen samenwonenden met personen ten laste 

60% van het laatste salaris; 

* ontvangen alleenstaande personen 55% van het laatste 

salaris; 

* ontvangen samenwonende personen zonder personen 

ten laste 40% van het laatste salaris 

Tijdens de volgende vier fasen van max. 24 maanden, 

nemen de uitkeringen in vier stappen af. 

Tijdens de derde periode, na maximum 48 maanden van 

werkloosheid, ontvangt de compleet werkloze persoon 

een forfaitaire uitkering.  

 

Bedragen per maand: 

Samenwonenden met personen ten laste: 

Maximum: € 1603,16 (eerste drie maanden) afnemend 

naar €1134,9 (maanden 43-48).Minimum en forfaitaire 

uitkering: €1134,9.  

Tunesië, Turkije, republieken van het 

voormalige Joegoslavië evenals 

vluchtelingen en staatlozen. 
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Ongehuwde personen: 

Maximum: €1603,16 (eerste drie maanden) afnemend 

naar €953,16 (maanden 43-48).Minimum en forfaitaire 

uitkering: €953,16.  

Samenwonenden zonder personen ten laste: Maximum: 

€1603.16 (eerste drie maanden) afnemend naar €503,62 

(maanden 43-48).Minimum: €714.74 (eerste drie 

maanden) afnemend naar € 503,62 (maanden 43-48). 

 

Duur van de uitkeringen 

Geen limiet (op voorwaarde dat de begunstigde actief op 

zoek is naar werk) 

 

Uitkeringen voor jonge werklozen-  

inschakelingsuitkeringen 

Vooraleer professionele inschakelingsuitkeringen te 

ontvangen moeten jongeren die hun studies voltooid 

hebben, onafhankelijk van hun leeftijd, een professioneel 

integratieprogramma van 310 dagen volgen, tijdens 

dewelke ze concrete stappen moeten ondernemen om 

werk te vinden.  

De professionele inschakelingsuitkering wordt verleend 

voor een periode van max. 36 maanden, deze periode kan 

onder bepaalde voorwaarden verlengd worden. 

X. Sociale bijstand ‘Sociale bijstand’ bevat enkele programma’s: 

1) recht op maatschappelijke integratie 

2) recht op maatschappelijke hulp of 

maatschappelijke dienstverlening (residueel 

programma)  

3) gewaarborgde kinderbijslag  

4) inkomensgarantie voor ouderen 

5) tegemoetkomingen voor personen met een 

handicap  

De criteria voor buitenlanders verschillen voor deze 

programma’s. Bijgevolg presenteren we 4 categorieën 

Bepaalde programma’s worden 

gefinancierd onder het Globale 

management systeem van de 

sociale zekerheid: 

1) Gewaarborgde kinderbijslag 

2) Inkomensgarantie voor 

ouderen 

3) Tegemoetkomingen voor 

personen met een handicap 

 

Het recht op sociale integratie en 

Het recht verschil naargelang het 

subprogramma. Alleen in het 

residuele programma van ‘leefloon’ 

is er een algemeen recht voor 

iedereen die legaal in België 

verblijft. Rechten voor onderdanen 

van derde landen in de andere 

programma’s zijn voorbehouden 

voor onderdanen van derde landen 

die een permanent of langdurig 

verblijf (5 jaar) hebben of die (in een 
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apart 

 

1) Recht op maatschappelijke integratie 

Het waarborgen van een recht op maatschappelijk 

integratie door 1° een baan of 2° een leefloon), al dan niet 

gekoppeld aan een geïntegreerd project maatschappelijke 

integratie. Het leefloon moet een minimum inkomen 

garanderen voor personen zonder voldoende 

bestaansmiddelen en die deze niet zelf kunnen verkrijgen 

via eigen inspanningen of andere manieren. 

Een persoon wordt als behoeftig beschouwd indien, na 

het onderzoek van de sociale omstandigheden en de 

inkomsten, blijkt dat zijn/haar middelen lager zijn dan de 

bedragen van een leefloon.  

Een van de voorwaarden om recht te hebben op een 

leefloon is dat de aanvrager zijn/haar bereidheid moet 

aantonen om te werken, behalve indien dit onmogelijk is 

omwille van gezondheids- of andere redenen. Het concept 

van bereidheid om te werken verwijst naar een denkkader 

dat verschilt van dat in het domein van de werkloosheid, 

en dat toelaat dat het gevraagde bewijs van het zoeken 

naar werk minder strikt is. 

Leefloon kan geweigerd worden aan een persoon die niet 

bereid is te werken, gebrek aan het voldoen van een van 

de voorwaarden om in aanmerking te komen. 

Het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

(O.C.M.W.) kan als werkgever een job aan de betrokken 

persoon voorstellen om beroepservaring op te doen of om 

rechten op werkloosheiduitkering te verwerven. Het 

O.C.M.W. kan de persoon ook ter beschikking van derden 

stellen, ook uit de privésector. Het O.C.M.W. kan zelfs een 

deel van het loon betalen als deel van verschillende 

activeringsmaatregelen of in de context van werkloosheid.   

Het O.C.M.W. kan een beroepsopleiding of opleidingen 

overeenkomen, wanneer nodig door middel van derden. 

het recht op leefloon : 

*50% staat (verhoogd in bepaalde 

gevallen). 

*50% Openbare Centra voor 

maatschappelijk welzijn, 

O.C.M.W.). 

 

programma) een link met de 

arbeidsmarkt vertonen.  

 

Voor alle programma’s: geen 

exporteerbaarheid – ze moeten in 

België verblijven (geldt ook voor 

Belgen) 

 

1)  recht op sociale integratie 

NEE, alleen Belgen en bepaalde 

geprivilegieerde groepen van 

buitenlanders: 

*staatloze personen met 

toestemming om in België te 

verblijven 

*vluchtelingen  

*buitenlanders opgenomen in het 

Rijksregister (in de praktijk geldt dit 

voor de meeste mensen die een 

permanente verblijfsvergunning na 5 

jaar verkregen hebben ). 

*EU onderdanen (of leden van hun 

familie die hen begeleiden of met 

hen herenigd worden) met het recht 

op verblijf van meer dan drie 

maanden. 

2) Recht op maatschappelijke 

dienstverlening (basisprogramma 

van gewaarborgd inkomen) 

JA, iedereen die legaal in België 

verblijft 

Uitzondering (sinds 2013): 

immigranten wiens verblijf gebaseerd 

is op 'humanitaire regularisatie’ op 

basis van een werkvergunning B (zie 
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Maandelijkse bedragen: 

• Samenwerkende persoon:  €534,23; 

• Alleenstaande persoon: €801,34; 

• Persoon die met een persoon ten laste 

samenwoont: €1.068;,45. 

Deze bedragen kunnen gecombineerd worden met 

gezinsbijslagen ontvangen voor kinderen. Bijkomende 

subsidies worden verstrekt voor installatie, verhuis en 

huur, verwarming. 

 

2) Maatschappelijke dienstverlening 

Naast het systeem van ‘leefloon’ bestaat er een meer 

residueel systeem van ‘maatschappelijke dienstverlening’.  

Dit systeem kan veel vormen aannemen, met inbegrip van 

financiële voordelen, en staat open voor iedereen die 

legaal op Belgisch grondgebied verblijft. 

Maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit 

tegemoetkomingen voor verwarming, huurwaarborg, 

tewerkstelling, socio-culturele participatie, hulp om bij 

een gezondheidsverzekeringsfonds aan te sluiten. 

Financiële hulp is normaliter identiek aan de bedragen 

verstrekt in het programma van het ‘leefloon’ programma.  

Het hoofdcriterium om hierop recht te hebben is in ‘staat 

van behoefte’ verkeren. 

 

3) Gewaarborgde kinderbijslag 

Kinderbijslag voor ouders/kinderen die geen recht hebben 

in het reguliere systeem of in een buitenlands of 

internationaal systeem.  

Bijslag 

later). 

En uitzondering (sinds 2012) : EU 

onderdanen gedurende de eerste 3 

maanden van hun verblijf (zolang ze 

het statuut van werkzoekende 

hebben) 

 

3) Gewaarborgde kinderbijslag 

JA, maar op voorwaarde van een 

ononderbroken legaal verblijf van 5 

maanden in België  (in de praktijk na 

4 jaar verleend) 

 

5 (4) jaar verblijf is niet vereist voor: 

EER onderdanen + familie, 

onderdanen van een land dat het 

Europese Sociale Charter bekrachtigd 

heeft,
6
 vluchtelingen en staatlozen. 

De verblijfperiode is evenmin nodig 

indien het kind waarvoor de bijslagen 

toegepast worden een EER burger of 

burger van een land is dat het 

Europese Sociale Charter 

ondertekend heeft, een staatloze of 

vluchteling is.  

 

4) Inkomensgarantie voor bejaarden 

VOORWAARDELIJK JA: 

*Belgische nationaliteit; 

*Mensen die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening 

                                                           
6
 Landen die het Europese Sociale Charter bekrachtigden (Raad van Europa): Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Georgië, 

Kroatië, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Rusland, San Marino, Servië en Turkije. 
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 1
ste

 kind: €136,24 

 2
de

 kind: €195,54 

 3
de

 en volgende kinderen: €254.41 

(andere vormen van kinderbijslagen, zoals 

leeftijdstoeslagen, bestaan in lijn met het regulaire 

systeem) 

 

4) Inkomensgarantie voor ouderen 

Een minimum inkomen voor behoeftige bejaarden 

creëren. 

Samenwonende persoon: 674,46 EUR 

Alleenstaande: 1.011,70 EUR 

Kan gecombineerd worden met kinderbijslag 

 

5) Tegemoetkomingen voor personen met een handicap 

(wordt een specifieke toeslag voor hulp aan bejaarden, 

na 65) 

*  Inkomens vervangende tegemoetkoming: het 

maandelijkse basisbedrag wordt bepaald door de 

familiesituatie van de persoon met een handicap: 

Categorie C: persoon die met een partner of met een kind 

ten laste jonger dan 25 jaar samenwoont : €1.090.37; 

Categorie B: persoon met een handicap die alleen woont 

of een persoon met een handicap die in een instelling 

woont terwijl hetzelfde adres als zijn/haar partner 

aangehouden wordt: €817,78  ; 

Categorie  A: persoon met een handicap die niet bij 

categorie B of Ce hoort: €545,18  

 

 *  Integratietegemoetkoming: het maandelijkse bedrag 

varieert naargelang de graad van autonomie. Er zijn 5 

categorieën: 

 *  Cat. I (7 of 8 punten): €95,73; 

 *  Cat. II (9 tot 11 punten): €326,21; 

 *  Cat. III (12 tot 14 punten): €521,24; 

(CE) 883/2004 vallen; 

*Onderdanen van een land waarmee 

België een 

wederkerigheidsovereenkomst heeft 

afgesloten; 

*immigranten die beroep kunnen 

doen op rechten in het regulaire 

pensioen (hiervoor is alleen werk in 

België vereist), en die een van deze 

voorwaarden vervullen : 1) een 

carrière in België van minimum 312 

volledige werkdagen aantonen (of  

equivalent); 2) de status van 

onderdanen van derde landen met 

langdurig verblijf in 

overeenstemming met de Richtlijn 

van de Raad 2003/109/EC ;  

*Vluchteling of staatloos. 

 

De persoon in kwestie moet zijn/haar 

verblijfplaats in België hebben 

 

5) Tegemoetkomingen voor 

personen met een handicap 

NEE, behalve indien ingeschreven in 

het bevolkingsregister (in de praktijk 

immigranten met een permanente 

verblijfsvergunning na min. 5 jaar 

verblijf) 

 

Indien iemand niet ingeschreven is in 

het bevolkingsregister kan men recht 

hebben wanneer: 

* onderdanen van een EU-lidstaat 

& onderdanen van IJsland, , 
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 *  Cat. IV (15 of 16 punten): €759,39; 

 *  Cat. V (17 of 18 punten): €861,48. 

Liechtenstein, Noorwegen, 

Zwitserland, Marokko, Algerije of 

Tunesië die werknemer of 

zelfstandige zin (of familieleden) 

*vluchtelingen of staatlozen 

* echtgenoot, samenwonende of 

familielid ten laste van de hierboven 

vermelde personen 

*tot 21 jaar kinderbijslag gekregen te 

hebben wegens de handicap van het 

kind 

*onderdanen van een land dat de 

Europese Interim Overeenkomst 

ondertekend heeft. 

 

 

7. Langdurige zorg 1) Ziektekostenverzekering: op Federaal niveau is er geen 

specifieke wetgeving, maar het algemene 

gezondheidszorgsysteem dekt thuiszorg door 

verpleegsters voor zwaar behoeftige patiënten, die niet 

in staat zijn om de basisactiviteiten van het dagelijkse 

leven uit te oefenen. De verzekering dekt een deel van de  

vaste kosten van deze zorg in overeenstemming met de 

fysieke afhankelijkheid van de patiënt: 

Categorie van afhankelijkheid A: 

* €16,64 met voorkeurschema, 

* €12,66 zonder voorkeurschema. Categorie van 

afhankelijkheid B: 

* €32,29 met voorkeurschema, 

* €29.28 zonder voorkeurschema. 

Categorie van afhankelijkheid C: 

* €44,20 met voorkeurschema, 

* €40,05 zonder voorkeurschema. 

 

 

1) Ziektekostenverzekering & 2) 

Tegemoetkomingen voor mensen 

met een handicap en 

tegemoetkomingen voor 

bejaarden: 

Deel van het gemengde systeem:  

Gemengd systeem:  

Globale bijdragen van 

werknemers en werkgevers  

(66%), globale staatsubsidies 

(10%), alternatieve financiering 

(BTW)(18%), andere bron (6%). 

 

 

Alle fondsen worden geïnd in een 

Globaal Management schema en 

daarna verdeeld onder de sociale 

zekerheidsauteurs, zoals de 

ziektekostenverzekering  

1) Ziekteverzekering: 

JA – De ziektekostenverzekering dekt 

(bijna) iedereen die in België verblijft 

(en die ingeschreven is in het 

Rijksregister) (zie boven: 

ziektekostenverzekering) 

 

2) Personen met een handicap: 

NEE, alleen indien opgenomen in het 

bevolkingsregister (in de praktijk 

mensen met een permanente 

verblijfsvergunning) of immigranten 

uit landen die een verdrag 

ondertekend hebben (zoals de EU).  

 

Wanneer men niet ingeschreven is in 

het bevolkingsregister kan men recht 

hebben op: 

*Belgische nationaliteit 
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2) Voor personen met een handicap: 

Integratietegemoetkoming alsook tegemoetkomingen 

voor hulp aan bejaarden (vanaf 65 jaar):  

Dit is gericht om bijkomende kosten veroorzaakt door het 

gebrek aan of de vermindering van de autonomie op te 

vangen. Ze worden berekend op forfaitaire basis.  

 

Maximum maandelijkse toelage tussen 81,81 EUR en 

549,15 EUR afhankelijk van de staat van afhankelijkheid 

 

 

3) De Vlaamse Zorgverzekering (alleen in Vlaanderen 

(verplicht) en Brussel (vrijwillig)) 

Hulp en steun van niet-medische aard verstrekt door 

derden aan personen met verminderde autonomie in een 

residentiële, semi-residentiële of ambulante omgeving. 

 

Vast maandelijks bedrag van €130. Hetzelfde bedrag 

wordt verstrekt indien de persoon in een instelling verblijf 

die geen service flat is. Het bedrag wordt aan de gebruiker 

betaald. 

 

3) Vlaamse Zorgverzekering:  

Mix van 1) bijdragen door alle 

leden: 25 Euro per jaar (vanaf 26 

jaar) – aparte inning 

2) subsidies door de Vlaamse 

regering 

 

 

 

 

 

*Onderdanen van een EU-lidstaat 

& onderdanen van IJsland, , 

Liechtenstein, Noorwegen, 

Zwitserland, Marokko, Algerije of 

Tunesië en die de voorwaarden van 

de Richtlijn (EC) 883/2004 vervullen 

*vluchtelingen of staatlozen 

*echtgenoot, samenwonende of 

familielid ten laste van de hierboven 

vermelde personen 

*tot 21 jaar kinderbijslag gekregen te 

hebben wegens de handicap van het 

kind 

*onderdanen van een land dat de 

Europese Interim Overeenkomst 

ondertekend heeft. 

 

3) Vlaamse Zorgverzekering 

JA, verplichte verzekering voor 

mensen die in Vlaanderen wonen, 

ongeacht hun nationaliteit.  

 

Personen die in Brussel wonen 

hebben de mogelijkheid om lid te 

worden, ongeacht hun nationaliteit. 

 

Personen die niet in België wonen, 

maar wel in een andere lidstaat van 

de Europese Unie of de Europese 

Economische Ruimte, of in 

Zwitserland; en die gedekt worden 

door de sociale verzekering in België 

omwille van een reële of vorige 

tewerkstelling in Vlaanderen zijn 

verplicht lid te worden, ongeacht hun 
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nationaliteit.  

 

 

 

 

Bron: MISSOC, vragenlijsten verzonden naar de respectievelijke sociale zekerheidsadministraties, wetgeving, secundaire literatuur. 

 

 

Opmerking over financiering. De volgende lijst bevat andere bijdragen of inhoudingen die niet verbonden zijn met een bepaald segment, maar 

die bijdragen aan het Globale Financiering Management (bron : MISSOC):  

• Bijzondere bijdragen voor de sociale zekerheid: inning van forfaitair bedrag, progressieve bedragen verbonden met het inkomen van het 

huishouden 

• Percentage van inkomsten van de BTW. 

• Solidariteitsbijdrage van de werknemers afhankelijk van het CO2 emissiepercentage in geval van niet beroepsmatig gebruik van een 

bedrijfswagen verstrekt door de werknemer aan de werkgever. 

• Bijdrage van de werknemer van  0,05% voor de financiering van betaald ouderschapsverlof. 

• Bijdrage van de werknemer van 0,05 % voor de opvang van kinderen. 

• Bijdrage van 33% op eenmalige prestatiegerichte voordelen. 

• Solidariteitsbijdrage van 33% betaald door de werknemer op het/de bedrag(en) die hij voor de werknemer betaald of die hij/zij aan de 

werknemer terugbetaalt, als betaling van een boete voor verkeersinbreuken tijdens het werk begaan. 

• Bijdrage van de werknemer van 0,01 % voor het asbestfonds; 

• De bijdrage van de werkgevers van 0.02%, betaald door de werkgevers die onder de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 vallen, als 

dekking voor de uitgaven verbonden met het fenomeen van het niet rapporteren van arbeidsongevallen, wat tot een verhoogde last 

voor de ziekte-invaliditeitssector leidt. 
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2.1.2. Bijkomende uitkeringen specifiek voor België 
Naast de hierboven beschreven bijdragen heeft België een meer specifiek segment van de 

sociale zekerheid, ‘vakantiegeld’ genoemd. Iedereen die in België tewerkgesteld is krijgt 

‘vakantiegeld’, aangevuld door een bedrag dat extra uitgaven dekt om op vakantie te gaan. Het 

vakantiegeld wordt aan arbeiders en bedienden betaald. 

 

Werkgevers betalen vakantiegeld rechtstreeks aan bedienden. Vakantiegeld bestaat uit een 

normaal loon voor de vakantiedagen, aangevuld met 92% van een normaal maandloon. 

Voor arbeiders evenals (niet zelfstandige) kunstenaars betaalt de werkgever bijdragen op hun 

lonen (deel van Globaal Management, zie boven) op maandbasis, die daarna overgedragen 

worden naar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
7
, dat vakantiegeld jaarlijks aan arbeiders 

uitbetaalt (http://www.onva-rjv.fgov.be/). Arbeiders ontvangen vakantiegeld van 15,38 procent 

van hun bruto jaarlijks inkomen (mogelijkerwijs aangevuld met een fictief inkomen voor 

equivalente werkdagen) minus 1 %. 

Alle tewerkgestelden onderhevig aan de Nationale Sociale Zekerheid, ongeacht hun 

nationaliteit, hebben recht op vakantiegeld. Voor deeltijdse arbeiders of mensen die niet het 

hele jaar gewerkt hebben wordt een proportioneel bedrag betaald. 

 

 

 

                                                           
7
 Naast de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie bestaan er andere specifieke ‘vakantiefondsen’ voor 

bepaalde industriesectoren die vakantievoordelen aan hun arbeiders betalen. 
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2.2  Hebben beleidsmakers in België een link of verbinding 

gelegd tussen het beleid met betrekking tot sociale zekerheid en 

immigratie? 
Tijdens de twee laatste decennia heeft België geleidelijk aan een sterkere link tussen sociale 

zekerheid (maatschappelijke dienstverlening) en immigratie gelegd. We kunnen onderscheid 

maken tussen twee types van beleid, die de verbinding tussen immigratie en sociale zekerheid 

vormen.  

Een type heeft betrekking op een differentiatie van sociale uitkeringen per 

immigrantencategorie. Deze differentiatie gebeurde alleen voor sociale bijstand 

(maatschappelijke dienstverlening). Het beleid maakte geleidelijk aan onderscheid tussen 

verschillende types van nieuwkomers (wiens sociale rechten meer beperkt werden) en reeds 

gevestigde immigranten (wiens sociale rechten sterker werden). Het verdere onderscheid van 

bepaalde categorieën van nieuwkomers voor het opnemen van maatschappelijke 

dienstverlening gaat tot vandaag de dag verder (zie 2.2.1.). 

 

Een andere set van beleidsmaatregelenmaatregelen die een link vormen tussen sociale 

zekerheid en migratie hebben gemeen dat ze gebaseerd zijn op strengere deelname- en 

integratievereisten voor immigranten. Dit beleid neemt enkele vormen aan. In de eerste plaats 

werden stappen ondernomen om de sociale zekerheid voor immigranten die gebruik willen 

maken van andere rechten en voordelen toegankelijk te maken. Er zijn twee voorbeelden 

hiervan. Het recht op gezinshereniging werd afhankelijk gemaakt van voldoende inkomsten van 

de aanvrager. Bepaalde sociale zekerheidsuitkeringen, zoals minimuminkomen, worden niet 

aanvaard als inkomsten. Met andere woorden, mensen die afhankelijk zijn van een 

minimuminkomen kunnen geen gezinshereniging aanvragen. In mindere mate is er een 

gelijkaardige dynamiek aan het werk voor het verwerven van de Belgische nationaliteit (zie  

2.2.2.1.).  

Op de tweede plaats werden strengere deelnamevereisten ingevoerd voor onderdanen van 

derde landen in een van de sociale bijstand (inkomensgarantie voor ouderen) in de vorm van 

verhoogde werkeisen. Ten derde werden strengere deelnamevereisten voor onderdanen van 

derde landen in de Vlaamse inburgeringstrajecten ingevoerd. Deelnemers die afhankelijk zijn 

van een minimuminkomen en die een inburgeringstraject moeten volgen, kunnen hun 

minimuminkomen verliezen wanneer ze hun inburgeringscontract niet nakomen. 

 

Deze veranderingen in de sociale zekerheid en het immigratiebeleid raken de hoofdstructuur 

van de sociale zekerheidsrechten in België niet. Er is geen verschil per immigrantencategorie in 

de voornaamste sociale zekerheidstakken. De welvaartstaat van België, gebaseerd op rechten 

afhankelijk van tewerkstelling en bijdragen, blijft in grote mate een open systeem. Uitzondering 

gemaakt voor minimuminkomen, het segment waar de politieke veranderingen hebben 

plaatsgevonden, blijft het klassieke sociale zekerheidssysteem gebaseerd op het 

territorialiteitsprincipe: wanneer iemand op het nationale grondgebied verblijft en werkt, 

ongeacht zijn of haar nationaliteit, heeft men recht op sociale zekerheid. Het sociale 

zekerheidssysteem in België, zoals in andere landen, heeft zich in de laatste eeuw geleidelijk aan 

opgebouwd. De integratie van immigranten in de voornaamste sociale zekerheidstakken 

gebeurde onmiddellijk of geleidelijk na het ontwerp van het systeem. Zo stabiel als de 

hoofdtakken van de sociale zekerheid zijn, waar de rechten voornamelijk gebaseerd zijn op het 

feit dat iemand werk heeft, zo stabiel was de integratie van immigranten (Mussche 2008: 219). 
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We geven nu een beknopt overzicht van dit beleid. 

2.2.1. Differentiatie van maatschappelijke dienstverlening per 

immigrantencategorie 

 

De differentiatie van immigrantencategorieën met betrekking tot minimuminkomen heeft zich 

gedurende 20 jaar ontwikkeld. In de loop van de twee laatste decennia zijn sociale 

zekerheidsrechten, en meer specifiek rechten op maatschappelijke dienstverlening of 

minimuminkomen, een tool geworden om de instroom van bepaalde categorieën van 

immigranten te beheren. In de jaren 1990 vond de eerste differentiatie plaats voor asielzoekers 

en immigranten zonder papieren. In recente jaren zagen andere groepen, zoals EU-immigranten 

en bepaalde geregulariseerde immigranten, eveneens hun rechten op maatschappelijke 

dienstverlening drastisch verminderd. Gelijktijdig, in een poging om de sociale integratie van de 

eerste immigranten te stimuleren, werden de rechten van deze eerste immigranten versterkt.   

 

2.2.1.1. Uitsluiting van asielzoekers en immigranten zonder papieren uit de reguliere 

sociale bijstand 

 

De eerste groepen wiens sociale bijstand een verandering onderging waren asielzoekers en 

immigranten zonder papieren vanaf de jaren 1990. De financiële sociale bijstand voor 

asielzoekers werd omgevormd in materiële hulp, terwijl maatschappelijke dienstverlening voor 

immigranten zonder papieren gestopt werd. De grote toename van het aantal asielzoekers en 

de reactie van het publiek op deze toename zette de Belgische regering ertoe aan om de 

instroom van asielzoekers geleidelijk te controleren en te beheren. Maatregelen werden 

genomen om asielzoekers over het hele land te 'verspreiden' om de concentratie en de overlast 

voor gemeenten en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn te verminderen. 

Asielzoekers werden ook geregistreerd in een nieuw aangemaakt 'wachtregister’
8
. Tijdens deze 

periode hadden asielzoekers recht op financiële maatschappelijke dienstverlening vanwege de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Vanaf 1996 verving de Belgische regering de 

financiële hulp echter door materiële hulp en werden asielzoekers tijdens de eerste fase van de 

asielprocedure
9
 opgevangen in ‘opvangcentra’. Vanaf 2007 werd materiële hulp de norm voor 

de gehele duur van de (hervormde) asielprocedure.
10

 

 

Rond dezelfde periode, in een gelijkaardige poging om immigratie onder controle te krijgen, 

werd de maatschappelijke dienstverlening voor immigranten zonder papieren de focus van een 

meer restrictief beleid. Tot het midden van de jaren 1980 kregen immigranten zonder papieren 

in België maatschappelijke dienstverlening indien nodig. Vanaf dan werden maatregelen 

genomen die meer en meer aandacht schonken aan hun niet gedocumenteerde status. In 1984 

stemde het Belgische parlement een wet goed die een verschil tussen immigranten zonder 

papieren en andere mensen met nood aan maatschappelijke dienstverlening maakte. Vanaf dat 

ogenblik werd de maatschappelijke dienstverlening aan immigranten zonder papieren beperkt 

                                                           
8
 Wet van 24 mei 1994, Staatsblad van 21 juli 1994. 

9
 Wet van 15 juli 1996, Staatsblad van 5 oktober 1996. 

10
 Wet van 12 januari 2007, Staatsblad van 7 mei 2007. 
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tot materiële en medische hulp op een voldoende hoog niveau om overleving te verzekeren.
11

 In 

1992 werd een verdere stap gezet in het herwerken van de maatschappelijke dienstverlening als 

een instrument voor het immigratiebeleid (Van Heule 1994: 247). Vanaf dan konden Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn alleen hulp bieden die strikt noodzakelijk was om het 

verlaten van het grondgebied van afgewezen asielzoekers en immigranten zonder papieren 

mogelijk te maken, die dan ook een definitief bevel kregen om het land te verlaten.  Een 

uitzondering werd gemaakt voor dringende medische hulp. Rond 1996 werd maatschappelijke 

dienstverlening aan immigranten zonder papieren beperkt tot dringende medische hulp (zonder 

verwijzing naar de ontvangst van een definitief bevel om het land te verlaten).
12

 

 

2.2.1.2. Verdere uitsluitingen voor bepaalde categorieën van nieuwkomers 

 

Meer recent werden enkele andere groepen van nieuwkomers hun rechten op sociale bijstand 

ontzegd: het gaat hier om nieuwkomers uit de EU en om mensen die geregulariseerd worden op 

basis van het bezit van een werkvergunning. 

 

1) Europese nieuwkomers 

 

Vanaf februari 2012
13

 hebben Europese onderdanen en hun families die naar België komen geen 

recht op sociale bijstand tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf. Komen ze als 

werkzoekenden, dan zullen ze geen recht hebben op maatschappelijke dienstverlening zolang ze 

de status van werkzoekende hebben. EU-onderdanen die recht hebben op een verblijf van meer 

dan 3 maanden en die effectief langer dan 3 maanden in België verblijven (bijvoorbeeld een 

werkende EU-onderdaan, werknemer of zelfstandige) hebben toegang tot maatschappelijke 

integratie (maatschappelijke integratie kan bestaan uit leefloon of uit tewerkstelling en is een 

vorm van maatschappelijke dienstverlening) (POD Maatschappelijke Integratie (2013 (2)). 

 

2) ‘Geregulariseerde’ nieuwkomers met een werkvergunning 

 

Vanaf 2013 werd een specifieke groep van 'geregulariseerde' immigranten uitgesloten van het 

recht op maatschappelijke dienstverlening. Het gaat om immigranten die een aanvraag doen 

voor een 'humanitaire regularisatie' op basis van het feit dat ze een tijdelijke  werkvergunning 

gekregen hebben. In België kunnen immigranten een aanvraag doen om op basis van 

uitzonderlijke omstandigheden in België te mogen verblijven. Normaliter moet men in het 

buitenland, in een Belgische ambassade of consulaat, een aanvraag voor een verblijfvergunning 

voor meer dan 3 maanden indienen. Indien men bewijst dat dit onmogelijk is, kan men een 

verblijfvergunning krijgen terwijl men in België is – de zogenaamde ‘humanitaire’ regularisatie 

(Kruispunt Migratie Integratie 2013). Vanaf 2013, wanneer dergelijke verblijfsvergunning  

verleend wordt op basis van het feit dat de aanvrager een werkvergunning gekregen heeft 

                                                           
11

 Wet van 28 juni 1984, Staatsblad van 12 juli 1984. 
12

 Wet van 15 juli 1996, Staatsblad van 5 oktober 1996. 
13 Art. 12, Wet van 19 januari 2012, Staatsblad van 17 februari 2012: in  een eerste fase richt dit beleid 

zich tot de uitsluiting van algemene sociale dienstverlening. In een tweede fase, in 2013, werden EU-

onderdanen en hun familieleden ook uitgesloten van het sociale integratieprogramma (wet van 28 

juni 2013, Staatsblad van 1 juli 2013). 
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(m.a.w. dat hij een baan heeft), zal deze persoon niet langer recht hebben op een minimum-

inkomen (POD Maatschappelijke Integratie (2013 (3)).
14

 

 

2.2.1.3. Sterkere integratie van oudkomers in het minimuminkomensprogramma 

 

Terwijl asielzoekers en immigranten zonder papieren uitgesloten werden uit de sociale bijstand 

in de jaren 1990 en begin 2000, werd een beleid ingevoerd om de integratie van ‘oudkomers' in 

de sociale bijstand te verhogen. Als eerste stap kregen oudkomers, ingeschreven in het 

bevolkingsregister (m.a.w. permanent verblijf, mogelijk na 5 jaar) recht op activeringaspecten 

van het minimum- inkomensprogramma. Het doel van de maatregel was een sterkere integratie 

van de 2de en 3de generatie immigranten in de arbeidsmarkt (in de praktijk meestal van Turkse 

of Marokkaanse herkomst). Daarnaast, voor 2002, hadden eerste immigranten geen recht op 

het leefloon (°1974) maar alleen op meer generische sociale bijstand. Na een grote hervorming 

van het maatschappelijk integratie programma kregen mensen die ingeschreven waren in het  

bevolkingsregister recht op maatschappelijk integratie op dezelfde voet als Belgen.
15

 Deze 

buitenlanders die nog altijd alleen in het vreemdelingenregister ingeschreven waren, maar die 

een verblijfsvergunning van onbeperkte duur hadden (minder sterk dan permanent verblijf) 

zouden geen recht krijgen op een leefloon, maar zouden wel recht krijgen op het aspect van 

activerings- en beroepsintegratie van het maatschappelijke integratie programma (vanaf 

2001).
16

 

 

Een gelijkaardige uitbreiding van bestaande rechten vond plaats in 2009 voor 

tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Vanaf 2009 hebben immigranten die 

ingeschreven zijn in het bevolkingsregister recht op tegemoetkomingen voor personen met een 

handicap zonder bijkomende voorwaarden.
17

 Deze uitbreiding kwam er nadat het 

Grondwettelijke Hof van België oordeelde dat de uitsluiting van deze reeds lang in België 

gevestigde immigranten discriminatie was.
18

  De sterke invloed van rechtszaken op de sociale 

rechten van immigranten is niet nieuw. Voor elk sociale bijstandsprogramma heeft rechtspraak 

een grote impact op de lijst van rechthebbenden. De laatste uitbreidingen, naar mensen die in 

het bevolkingsregister ingeschreven zijn, wijzen echter op een groter engagement van België om 

de rechten van mensen te erkennen die een sterke band met het land ontwikkeld hebben, 

ongeacht hun (on) geprivilegieerde nationaliteit  (zoals EU). 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Art. 20 Programmawet van 28 juni 2013, Staatsblad van 1 juli 2013. 
15

 Art. 3, Wet van 26 mei 2002, Staatsblad van 31 juli 2002. 
16

 Art. 72, Programmawet van 2 januari 2001, Staatsblad van 3 januari 2001. 
17 K.B. 9 februari 2009, Staatsblad 06.03.2009 
18

 GwH 12 december 2007, nr. 153/2007, B.S. 11 februari 2008, J.L.M.B. 2008, 7, 283.  Zie ook: Bouckaert, 

S. (2012), Vreemdelingen en Sociale Bijstand, Mechelen, Wolters-Kluwer, p. 64.  
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2.2.2. Sterkere integratie-eisen voor immigranten 

 

Het tweede beleidsdeel dat een sterkere band tussen sociale zekerheid en immigratie vormt, ligt 

rond de verhoogde deelname en integratie-eisen voor onderdanen van derde landen. Dit beleid 

heeft rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op de sociale zekerheidsrechten van immigranten.   

 

2.2.2.1. Opname van sociale zekerheid als benchmark om andere rechten te verwerven 

  

Een eerste deel van beleidsmaatregelen omschrijft de opname van immigranten van bepaalde 

sociale zekerheidsuitkeringen als een criterium om recht te hebben op gezinshereniging of het 

verwerven van de Belgische nationaliteit. Met betrekking tot gezinshereniging kunnen 

immigranten (en ook Belgen) moeilijkheden ondervinden wanneer ze bepaalde uitkeringen 

ontvangen. Een aanvrager moet aantonen dat hij over voldoende en een stabiel inkomen 

beschikt om recht te hebben op gezinshereniging. De bron van deze inkomsten is belangrijk. 

Sociale bijstand, de kinderbijslag en de 'inschakelingsuitkeringen' voor werkloze jongeren komen 

niet in aanmerking bij de berekening van het inkomen van de aanvrager. Wanneer deze 

inkomsten de enige bron van inkomsten zijn, zal men zijn echtgenote of partner niet kunnen 

laten overkomen (zie meer in punt 4.4.). 

 

In mindere mate maakt de wetgeving inzake de Belgische nationaliteit van sociale en 

economische participatie een expliciet criterium. Om de participatie van immigranten te meten, 

wordt rekening gehouden met hun afhankelijkheid van sociale zekerheidsuitkeringen, en dit 

sinds de hervorming in 2012. De sociale en economische participatie criteria van de nieuwe wet 

bevatten enkele bepalingen over de sociale zekerheid. Voor economische participatie eist de 

wet dat een aanvrager bewijst dat hij minimum 458 werkdagen gewerkt heeft in de laatste 5 

jaar of minstens 6 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald heeft. Dit betekent dat 

volledige afhankelijkheid van het sociale zekerheidssysteem een negatieve invloed op iemands 

aanvraag voor de Belgische nationaliteit heeft.   

 

2.2.2.2. Sterkere link met de arbeidsmark vereist voor de inkomensgarantie voor 

ouderen 

 

Een andere uitdrukking van de tendens om sterkere deelname van onderdanen van derde 

landen te eisen heeft betrekking op nieuwe regels voor immigranten in het kader van de 

‘inkomensgarantie voor ouderen’.  Voor 2012 was de inkomensgarantie voor ouderen, behalve 

voor Belgen, toegankelijk voor een beperkt aantal immigrantencategorieën. Onderdanen van 

derde landen hadden hier recht op indien ze onderdanen van een land waren waarmee België 

een onderlinge overeenkomst had afgesloten; vluchtelingen en staatlozen; en, belangrijker, 

indien ze de voorschriften vervulden om een regulier pensioen te krijgen.  Deze laatste 

voorwaarde betekende in de praktijk dat zelfs een zeer losse link met de arbeidsmarkt, namelijk 

slechts zeer korte tijd gewerkt te hebben (bijvoorbeeld 1 dag) volstond om recht te hebben op 

het "de inkomensgarantie voor ouderen'. Vanaf 1 juli 2012 is de link met de arbeidsmarkt 

strenger geworden. Onderdanen van derde landen moeten nu  ook bewijzen dat ze een 

loopbaan in België hebben van minimum 312 volledige werkdagen (of equivalent) (of de status 

van onderdanen van derde landen met een langdurige verblijfsvergunning volgens de Richtlijn 
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van de Raad 2003/109/EC).
19

 Een van de redenen voor dit gewijzigde beleid ligt in het feit dat 

van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gezegd werd dat ze bejaarde immigranten 

gedurende een zeer korte periode, bijvoorbeeld slechts 1 dag, tewerkstelden, gewoon om hen 

recht te geven op het (federaal betaalde) programma  ‘Inkomensgarantie voor ouderen’, en hen 

bijgevolg vrij te stellen van de betaling van sociale bijdragen (Stevens, 2013: 338). Vanaf 2012 

moet de band met de arbeidsmarkt sterker zijn voor onderdanen van derde landen: ze moeten 

312 volledige werkdagen gewerkt hebben, of een equivalent ervan gedurende een langere 

periode, voordat ze hiervoor een aanvraag kunnen doen. In de praktijk betekent dit dat 

immigranten die minder dan 312 werkdagen kunnen bewijzen recht zullen hebben op sociale 

bijstand  (VVSG 2012). 

 

2.2.2.3. Een link tussen inburgeringsprogramma's en het opnemen van sociale bijstand 

in Vlaanderen 

 

In Vlaanderen werd ten slotte een link gelegd tussen sociale bijstand en de integratie van 

immigranten. Vlaanderen, als een van de gefedereerde entiteiten van België, heeft de integratie 

van immigranten als één van zijn constitutionele bevoegdheden. Het ontwikkelde een 

inburgeringstraject voor nieuw aangekomen immigranten, waarvan sommige wettelijk verplicht 

zijn om aan het programma deel te nemen.  

Immigranten die verplicht zijn om een inburgeringstraject te volgen en die gelijktijdig 

maatschappelijke dienstverlening of een leefloon krijgen, kunnen hun rechten verliezen 

wanneer ze hun verplichtingen in het kader van het inburgeringstraject niet nakomen. Het 

volgen van een inburgeringstraject wordt beschouwd als de bereidheid om te werken, hetgeen 

een voorwaarde is om recht te hebben op sociale hulp.  rekening houdend met de specifieke 

situatie van de immigrant, of maatschappelijke dienstverlening al dan niet beëindigd zal worden 

wanneer de immigrant zijn/haar plichten niet vervult  (Vlaamse Overheid 2013).  

 

 

2.3 Recente/geplande veranderingen van de rechten op sociale 

zekerheidsuitkeringen en programma’s die invloed hebben op de 

toegang van onderdanen van derde landen 
Zoals vermeld zagen bepaalde categorieën van onderdanen van derde landen zich 

geconfronteerd met veranderingen van hun rechten op sociale bijstand in de loop van de twee 

laatste decennia. 

 

Nieuwkomers niet meer gerechtigd op sociale bijstand: 

1) Vanaf de jaren 1990: asielzoekers hebben enkel recht op materiële hulp 

2)Vanaf de jaren 1990: immigranten zonder papieren hebben geen recht meer op 

maatschappelijke dienstverlening, behalve voor dringende medische hulp 

3) Vanaf 2012: de inkomensgarantie voor ouderen : onderdanen van derde landen moeten 312 

(equivalent) werkdagen aantonen om recht te hebben 

                                                           
19

 Art. 108 Programmawet van 22 juni 2012, Staatsblad  van 28 juni 2012. 
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4) Vanaf 2012 (+2013): EU-onderdanen en hun familieleden hebben geen recht op sociale 

bijstand tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf. Indien ze werkzoekend zijn, blijven ze 

van sociale bijstand uitgesloten zolang ze de status van werkzoekende behouden. 

5) Vanaf 2013: nieuwkomers die een verblijfvergunning via ‘humanitaire regularisatie’ (9bis) op 

basis van het bezit van een werkvergunning verkregen hebben, hebben niet langer recht op 

sociale bijstand  

 

Oudkomers beter geïntegreerd in sociale bijstand: 

Vanaf 2002: onderdanen uit derde landen ingeschreven in het bevolkingsregister (m.a.w. 

permanent verblijf, mogelijk na 5 jaar) hebben recht op het hervormde leefloon (reguliere 

sociale bijstand). 

Vanaf 2001: onderdanen uit derde landen die alleen ingeschreven zijn in het 

vreemdelingenregister, maar die geen verblijf van onbepaalde duur hebben (minder sterk dan 

permanent verblijf) (en geen deel uitmaken van een geprivilegieerde categorie zoals EU-

onderdanen) hebben geen recht op een leefloon maar wel op het aspect van activering 

(toeleiding tot tewerkstelling) en beroepsintegratie van het maatschappelijke 

integratieprogramma 

Vanaf 2007/9: onderdanen uit derde landen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister 

(m.a.w. permanent verblijf, mogelijk na 5 jaar) hebben recht op tegemoetkomingen voor 

personen met een handicap. 
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3. Nationale regels voor toegang tot sociale zekerheid 

door onderdanen van derde landen 
Dit deel biedt een meer diepgaande analyse van de voorwaarden om recht te hebben op 

bepaalde takken van de sociale zekerheid, namelijk gezondheidszorg, ziektekostenverzekering, 

zwangerschaps- en ouderschapsuitkeringen, ouderdomspensioenen en uitkeringen, 

gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen en gewaarborgd inkomen. We werken elk programma 

niet apart uit, maar vermelden ze en geven uitleg per thema. Met thema bedoelen we 

voorwaarden en andere aspecten van de programma’s die relevant kunnen zijn voor 

immigranten, zoals vereiste minimum verblijfperiodes, exporteerbaarheid van uitkeringen, 

minimum tewerkstellingsperiodes, etc. 

 

3.1. Minimum verblijfsperiodes verbonden met de zeven takken 

van de sociale zekerheid 
 

Aangezien het Belgische systeem een systeem is van sociale zekerheid gebaseerd op 

tewerkstelling en sociale bijdragen geheven op het inkomen van werknemers, is de duur van het  

verblijf van zeer weinig belang, in tegenstelling tot de duur van werk/tewerkstelling (zie 3.3). 

Voor elke uitkering is een verblijfvereiste een deel van de basisvoorwaarden, maar geen 

minimum verblijfperiodes zijn als dusdanig vereist. 

 

Er zijn drie uitzonderingen. Gewaarborgde gezinsbijslag (verleend indien men geen recht heeft 

op het reguliere gezinsbijslagprogramma en het inkomen onder een bepaalde grens ligt) worden 

alleen verleend aan onderdanen van derde landen indien de volwassen begunstigde 

daadwerkelijk en zonder onderbreking minimum 5 jaar in België verbleven heeft juist voor de 

aanvraag voor de uitkering (in de praktijk wordt deze periode ingekort tot 4 jaar). Verder moet 

het kind in kwestie ook minstens 5 jaar in België verbleven hebben voor de aanvraag, indien 

hij/zij geen bloedverwant tot de 3
de

 graad van de begunstigde is, noch het kind van de (ex) 

echtgenoot of partner van de begunstigde, noch een inwoner van de EER of van een land dat het 

Europese Sociale Charter 
20

 ondertekend heeft, een vluchteling of een staatloze.
21

 

 

De andere uitzondering heeft betrekking op tegemoetkomingen voor personen met een 

handicap. Met betrekking tot tegemoetkomingen voor personen met een handicap is de 

verblijfsduur van de immigranten niet belangrijk. Mensen met een handicap hebben recht op 

een maandelijkse inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming 

die de kosten dekt die veroorzaakt worden door de afname van de autonomie van de persoon in 

                                                           
20

 De niet EU-landen die het Charter ondertekend hebben: Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië, 

Georgië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Rusland, Servië, Turkije. 
21

 Art.1, wet van 20 juli 1971, Staatsblad van 07 augustus 1971.  De verblijfsperiode van 5 jaar is niet van 

toepassing op onderdanen van de EER, vluchtelingen en staatlozen, mensen wiens land het Europese 

Sociale Charter ondertekend hebben, een persoon die een aanvraag indient voor gewaarborgde 

gezinsbijslag voor een kind dat a) een EER burger is die gebruikt maakt van het recht op vrije 

beweging of indien hij/zij een burger is van een land dat het (herziene) Europese Sociale Charter 

ondertekend heeft ; of b) een staatloze of vluchteling is.  
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kwestie. Zoals dit het geval is met een equivalent leefloon (sociale dienstverlening) heeft een 

immigrant die in België gevestigd is door zijn inschrijving in het bevolkingsregister (wat alleen 

mogelijk is na een verblijf van 5 jaar) recht op tegemoetkomingen voor een handicap. Indien een 

immigrant zich nog niet gevestigd heeft en ingeschreven is in een ander register, bijvoorbeeld 

het vreemdelingenregister, moet de immigrant verhoogde kinderbijslagen voor kinderen met 

een handicap tot de leeftijd van 21 jaar ontvangen hebben, wat betekent dat de persoon met 

een handicap resident in België voor de leeftijd van 21 jaar geweest moet zijn. Deze voorwaarde 

is niet van toepassing op een lidstaat van de EU of op onderdanen van IJsland,  Liechtenstein, 

Noorwegen, Zwitserland, Marokko, Algerije of Tunesië en personen die werken als 

zelfstandigen, op vluchtelingen of op staatlozen, op onderdanen van een land dat de Europese 

Interim Overeenkomst ondertekend heeft, en op echtgenoten, samenwonenden of familieleden 

ten laste van de hierboven vermelde personen. Wanneer de immigrant echter in het 

bevolkingsregister ingeschreven is, heeft hij/zij hier recht op. Ook voor het meer algemene 

‘leefloonprogramma’ (reguliere minimuminkomensmiddelen) hebben alleen onderdanen van 

derde landen die in het bevolkingsregister ingeschreven zijn recht, wat alleen mogelijk is na 

minimum 5 jaar verblijf en na een succesvol aanvraagproces. Op deze wijze is een 

verblijfperiode ook nodig voor dit algemene minimuminkomensprogramma. 

 

3.2. Zeer beperkte exporteerbaarheid van sociale 

zekerheidsuitkeringen door onderdanen van derde landen in 

België 
 

De algemene regel in sociale zekerheid is dat de betaling van uitkeringen onderhevig is aan het  

verblijf in België – dit is het geval voor Belgische onderdanen, Europeanen en onderdanen van 

derde landen. Er is in principe geen exporteerbaarheid. Er zijn uitzonderingen op deze regel, 

waardoor bepaalde uitkeringen naar het buitenland geëxporteerd kunnen worden. Hier zijn er 

enkele verschillen tussen Belgen en onderdanen van derde landen.  

 

3.2.1. Exporteerbaarheid van pensioenen en overlevingspensioenen – niet 

voor onderdanen van derde landen 

De eerste grote uitzondering heeft betrekking op pensioenen. Belgen, vluchtelingen, staatlozen 

en EER-onderdanen, onderdanen van landen waarmee een bilateraal sociaal zekerheidsverdrag 

afgesloten is (zie later) en buitenlandse mijnarbeiders (voor 80 %) kunnen pensioenen 

exporteren. Onderdanen van derde landen wiens thuislanden geen verdrag met België hebben, 

hebben recht op pensioen, maar kunnen het pensioen niet buiten de EU exporteren. Ze moeten 

hun verblijfplaats in België of in de EU hebben (uitgezonderd Denemarken) om hun 

pensioenrechten in stand te houden. Verder is er geen exporteerbaarheid van de 

inkomensgarantie voor ouderen, noch voor Belgen, noch voor immigranten.  

3.2.2. Exporteerbaarheid van uitkeringen voor arbeidsongevallen en 

beroepsziekten – zonder uitzondering gebaseerd op nationaliteit 

De tweede grote uitzondering heeft betrekking op de exporteerbaarheid van uitkeringen voor 

arbeidsongevallen en beroepsziekten. Immigranten hebben volledig recht op de uitkeringen en 
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kunnen ze naar een derde land exporteren. De uitkeringen kunnen betaald worden op een 

Belgische of een buitenlandse rekening. Een voorwaarde is dat de begunstigde jaarlijks een 

'bewijs van leven' moet sturen.  

3.2.3. Kinderbijslag – uitzonderlijke ‘zelfexport’ 

Kinderbijslagen zijn een speciaal geval. De tewerkgestelde persoon die 'aanleiding' geeft tot de 

uitkeringen moet in België verblijven en de kinderen voor wie de gezinsbijslagen verleend 

worden, moeten in principe in België opgevoed worden.  Er zijn echter enkele uitzonderingen op 

de verblijfsvereiste van de kinderen (de tewerkgestelde persoon moet in elk geval in België 

verblijven).   

De gezinsbijslagen zullen verleend worden in geval van: 

*verblijf in een ander land gedurende maximum 2 maanden per jaar 

* verblijf in een ander land tijdens de schoolvakanties, max. 120 dagen per jaar 

* verblijf in een ander land omwille van gezondheidsredenen, max. 6 maanden 

* om te studeren in een land waar de sociale reglementen van de EU van toepassing zijn 

* om buiten België te sturen met een beurs 

* om te studeren in een land waarmee België een bilateraal verdrag heeft: Algerije, Marokko, 

Tunesië, Turkije en de landen van het voormalige Joegoslavië. Voor kinderen die in deze landen 

opgevoed worden, worden verminderde uitkeringen verleend: 27,21 EUR  (1ste kind) + 28,91 

EUR (2
de

 kind) + 30,61 EUR (3
de 

kind)  + 32,31 EUR (4
de

 kind) (max 4 kinderen).  

 

De Minister voor Sociale Zaken kan in behartenswaardige gevallen verdere uitzonderingen 

toestaan op de regel die zegt dat kinderen in België opgevoed moeten worden; dit is een 

discretionaire bevoegdheid van de minister (zie later meer). 

Dus in bepaalde gevallen worden gezinsbijslagen niet echt 'geëxporteerd' door de Belgische 

staat, maar kunnen de families ervan genieten voor kinderen buiten het grondgebied worden 

opgevoed (‘zelfexport’). 

 

3.2.4.Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen & invaliditeitsuitkeringen 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen kunnen in principe niet 

geëxporteerd worden, behalve indien een bilateraal of multilateraal verdrag er anders over 

beslist. Een beperkte lijst met uitzonderingen staat patiënten (zowel Belgen als onderdanen van 

derde landen) toe om gezondheidszorg in het buitenland te krijgen, terwijl ze gelijktijdig hun 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of invaliditeitsuitkeringen behouden. Bijvoorbeeld de  

adviserende arts van het ziekenfonds van een patiënt kan toestemming geven om tijdelijk naar 

het buitenland te gaan. Patiënten kunnen ook naar het buitenland gaan indien ze verzorgd 

zullen worden in een instelling die het herstel van de patiënt in betere medische 

omstandigheden mogelijk maakt. De lijst met uitzonderingen heeft voornamelijk betrekking op 

het begrip van goede verzorging voor de patiënt.
22

 

3.2.5. Werkloosheidsuitkeringen 

Werkloosheidsuitkeringen kunnen niet buiten België geëxporteerd worden. In sommige 

uitzonderlijke gevallen kunnen werkzoekenden echter tijdelijk in het buitenland verblijven, 

                                                           
22

 Art. 294 §1 & 3 Koninklijk besluit van 3 juli 1996, Staatsblad  van 3 juli 1996. 
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bijvoorbeeld jongeren die genieten van inschakelingsuitkeringen en andere werkzoekenden 

voor opleidingen of stages
23

, of oudere arbeiders die deelnemen aan een erkend 

ontwikkelingssamenwerkingsproject
24

.  Tot slot kunnen mensen ouder dan 60 jaar die niet 

langer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt tijdelijk naar het buitenland gaan.
25

 

 

3.3. Minimum tewerkstellings-/bijdrageperiode verbonden met 

sociale zekerheidsuitkeringen in België 
 

Zoals eerder vermeld is het Belgische systeem een systeem van sociale zekerheid gebaseerd op 

tewerkstelling en sociale bijdragen geheven op het inkomen van werknemers. Bijgevolg vereisen 

tamelijk veel programma's een kwalificatieperiode tijdens dewelke voldoende 

tewerkstellingsdagen en voldoende bijdragen verzameld moeten worden. Deze eisen verschillen 

echter niet tussen Belgen en onderdanen van derde landen. Ze maken deel uit van de sociale 

zekerheid/verplichte aard van het Belgische sociale zekerheidssysteem. Onlangs werd echter 

een uitzondering op deze gelijke behandeling ingevoerd. Een op immigranten gerichte 

kwalificatieperiode werd ingevoerd in het minimuminkomensprogramma ‘de inkomensgarantie 

voor ouderen’. 

 

We sommen kort de voorwaarden voor tewerkstelling en bijdragen op die van toepassing zijn in 

de hierboven vermelde sociale zekerheidstakken. 

3.3.1. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen + invaliditeit: gelijke 

behandeling – Belgen en immigranten   

Om recht te hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moet een werknemer  – Belg of 

onderdaan derde land – een wachtperiode van 6 maanden ondergaan, tijdens dewelke 120 

dagen effectief werk of geassimileerde perioden (werkloosheid, wettelijke vakantie, etc.) en de 

betaling van de sociale zekerheidsbijdragen bewezen moeten worden .
26

 

 

 

3.3.2. Werkloosheid: gelijke behandeling – Belgen en immigranten 

De kwalificatieperiode voor het werkloosheidsverzekeringprogramma vereist een aantal 

werkdagen en de verbonden betaling van bijdragen voor het sociale zekerheidssysteem. Er is 

                                                           
23

 Art. 36 §2, 5° & 94,§3 Koninklijk Besluit van 25 november 1991 inzake de regeling van werkloosheid, 

      Staatsblad van 31 december 1991. 
24

 Art. 97 Koninklijk Besluit van 25 november 1991 inzake de regeling van werkloosheid, Staatsblad van 31 

december 1991. 
25

 Art 89 Koninklijk Besluit van 25 november 1991 inzake de regeling van werkloosheid, Staatsblad van 31 

december 1991. 
26

Art. 128 § 1 Wet van 14 juli 1994, Staatsblad van 27 augustus 1994 & Art. 203 Koninklijk Besluit van 3 juli 

1996, Staatsblad van 32 juli 1996. 
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geen verschil tussen Belgen en immigranten. Het aantal werkdagen varieert naargelang de 

leeftijd.
27

  In het volgende overzicht ziet u het aantal werkdagen dat nodig is per leeftijdsgroep.  

 

Leeftijd van de werknemer Aantal vereiste werkdagen 

tijdens de kwalificatieperiode 

Aantal maanden tijdens dewelke 

het werk gedaan moet worden 

voordat de uitkering 

aangevraagd wordt 

-36 312 21 

36-49 468 33 

≥ 50 624 42 

 

Elke leeftijdsgroep kan ook de voorwaarden van de oudere leeftijdscategorie vervullen. Voor 

mensen die ouder zijn dan 36 jaar en die niet de normale voorwaarden vervullen, kan een deel 

van hun vereiste werkdagen ingevuld worden door hun werkgeschiedenis te bewijzen. Voor 

deeltijdse werknemers bestaan er aangepaste criteria. 

 

Beperkte inclusie van in het buitenland gewerkte periodes 

 

Er is een verschil tussen Belgen en bepaalde immigranten: wanneer immigranten 

werkloosheidsuitkeringen aanvragen kunnen ze geen periodes van werk gedaan in het 

buitenland aangeven om het aantal vereiste werkdagen te berekenen om recht te hebben op 

Belgische werkloosheidsuitkeringen. Alleen immigranten die zich kunnen beroepen op een 

bilateraal of multilateraal verdrag kunnen in het buitenland gedane werkperiodes aangeven. De 

volgende nationaliteiten kunnen zich op in het buitenland gedane werkperiodes beroepen: 

vluchtelingen en staatlozen, EER-onderdanen, onderdanen van Zwitserland, Macedonië, Bosnië 

en  Herzegovina, Montenegro, Servië of Kosovo, Algerije, San Marino, Turkije, Marokko, Tunesië 

of hun familieleden.
28

 

 

Beperkt recht op inschakelingsuitkeringen voor jongeren  

  

België heeft een programma dat jongeren steunt in hun zoektocht naar werk na hun studies. 

Nadat ze hebben deelgenomen aan een beroepsinschakelingstraject gedurende een jaar (310 

dagen) ontvangen ze ‘inschakelingsuitkeringen’ (gedurende maximum 36 maanden). Niet alle 

immigranten hebben recht op deze inschakelingsuitkeringen. Alleen immigranten die zich op 

een bilateraal of multilateraal verdrag kunnen beroepen kunnen in het buitenland gewerkte 

periodes aangegeven (zie de landen die in de vorige paragraaf opgesomd zijn). 

 

3.3.3. Inkomensgarantie voor ouderen 

Zoals hierboven vermeld heeft het programma voor de inkomensgarantie voor ouderen een 

kwalificatieperiode van minimum 312 volledige werkdagen (of equivalent) voor onderdanen van 

derde landen ingevoerd die eerder recht hadden op het programma 'indien ze recht hadden op 

een regulier pensioen'  (zie 2.2). 

                                                           
27

 Art. 30 Koninklijk Besluit van 25 november 1991, Staatsblad van  31 december 1991. 
28

 Art. 7, §14, 5 Besl. W. 28 december 1944, B.S. 30 december 1944. 
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3.4. Migratie-specifieke voorwaarden om recht te hebben op de 

sociale zekerheid 
 

Aangezien België een op tewerkstelling georiënteerd sociaal zekerheidssysteem heeft waarbij de 

rechten voornamelijk afhankelijk zijn van tewerkstelling en niet van statuut, nationaliteit of 

verblijf, bestaan er niet veel migratie-specifieke voorwaarden. 

 

Er bestaan uitzonderingen in de sociale bijstand. In het begin waren de criteria voor deze 

programma's tamelijk restrictief en niet open voor onderdanen van derde landen. In de loop van 

de tijd werden deze criteria opengesteld voor bepaalde groepen van immigranten zoals EU-

onderdanen met een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden. Vandaag worden 

onderdanen van derde landen in bepaalde programma's toegelaten, op basis van een voldoende 

lang verblijf in het land. Achter deze inclusie van onderdanen van derde landen ligt de idee van 

het hebben van een 'band met het land'. 

 

Het recht op ‘maatschappelijke integratie’ (leefloon) wordt bijvoorbeeld alleen verleend aan 

onderdanen van derde landen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, wat enkel het 

geval is voor immigranten met permanente verblijfsvergunningen. Deze permanente 

verblijfsvergunning kan enkel verkregen worden na 5 jaar ononderbroken verblijf in België en 

moet aangevraagd worden. Onderdanen van derde landen met tijdelijke verblijfsvergunningen 

(met inbegrip van die met de hybride ‘vergunning van onbepaalde duur') hebben geen recht op 

een ‘maatschappelijke integratie’. Ze hebben echter wel recht op residuele maatschappelijke 

dienstverlening (wat equivalent is wanneer het op inkomen aankomt). Dezelfde vereiste om 

ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister is van toepassing op tegemoetkomingen voor 

personen met een handicap. Zonder een inschrijving in het bevolkingsregister, kan een 

onderdaan van een derde land nog altijd recht hebbende zijn indien hij/zij ‘verhoogde 

kinderbijslagen' (voor kinderen met een handicap) tot de leeftijd van 21 jaar ontving. 

Een andere migrant-specifieke uitzondering bestaat in het gewaarborgd 

kinderbijslagprogramma dat eveneens deel uitmaakt van de minimumuitkeringen programma’s. 

Gewaarborgde kinderbijslagen worden aan onderdanen van derde landen verleend na een 

ononderbroken verblijf van 5 jaar in België van de volwassene die het recht opent in kwestie. In 

de praktijk verlenen de autoriteiten gewaarborgde kinderbijslagen na 4 jaar verblijf, in plaats 

van 5 jaar. Nog een andere migrant-specifieke voorwaarde bestaat in de Inkomensgarantie voor 

ouderen, dat eerder reeds besproken werd. Oudere onderdanen van derde landen moeten voor 

hun pensioen 312 dagen in België gewerkt hebben om recht te hebben op de Inkomensgarantie 

voor ouderen (zie in detail 2.2.1.4.). 

 

Asielzoekers krijgen alleen materiële hulp tijdens hun asielprocedure. We zullen dit thema hier 

niet behandelen omdat asielzoekers geen deel uitmaken van de voor het rapport opgesomde 

immigrantenprofielen. 
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4. Administratieve praktijken die invloed hebben op de 

toegang van onderdanen van derde landen tot de sociale 

zekerheid 
 

4.1. Discretionaire criteria toegepast binnen de administratieve 

wet/voorschriften wanneer een individu tot de sociale zekerheid 

wil toetreden 
 

Omdat sociale zekerheid in België een sociaal zekerheidssysteem is dat gebaseerd is op 

bijdragen en werk (uitzondering gemaakt voor minimuminkomen) zijn het grootste deel van de 

criteria objectief en duidelijk zonder veel ruimte voor persoonlijke interpretatie door de 

bevoegde persoon in kwestie toe te staan. De meeste criteria hebben betrekking op het aantal 

gewerkte dagen, maanden of betaalde bijdragen, het feit of men al dan niet legaal in het land 

verblijft, etc. Er bestaan echter enkele uitzonderingen, maar geen enkele is met immigranten 

verbonden. Ze maken deel uit van de reguliere criteria, zij het dat sommige discretionaire 

criteria meer 'gebruikt' zullen worden voor gevallen met immigranten (bijvoorbeeld voor 

kinderen die buiten België opgegroeid zijn in geval van kinderbijslagen).  

 

4.1.1. Kinderbijslagen 

 

Om recht te hebben op kinderbijslagen in België moet men de algemene voorwaarden 

vervullen. In behartenswaardige gevallen voorziet de wet echter individuele uitzonderingen. De 

Minister van Sociale zaken (of zijn administratie) heeft de discretionaire macht om 

uitzonderingen op bepaalde voorwaarden toe te staan, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de 

kinderen in België opgevoed moeten worden. Andere uitzonderingen kunnen toegestaan 

worden bijvoorbeeld met betrekking tot de vereiste band tussen het kind en het familielid dat 

zich kan beroepen op het recht op kinderbijslag, met betrekking tot de eis dat kinderen deel 

moeten uitmaken van het huishouden van een persoon op de dag dat de persoon de gevangenis 

ingaat, over de kwalificatieperiode voor de tewerkstelling voor verlaten echtgenoten of mensen 

met een handicap van meer dan 66%, etc.  

De minister kan ook uitzonderingen toestaan op de regels voor categorieën van gevallen, 

bijvoorbeeld wanneer bepaalde familietoestanden regelmatig optreden. In dat geval worden 

algemene uitzonderingen in ministeriële  besluiten opgesomd. 

 

Voor de voorwaarde dat een kind in België moet worden opgevoed, werd een lijst met 

algemene uitzonderingen ontworpen: 

*verblijf in een ander land gedurende maximum 2 maanden per jaar 

* verblijf in een ander land tijdens de schoolvakanties, max. 120 dagen per jaar 

* verblijf in een ander land omwille van gezondheidsredenen, max. 6 maanden 

* om te studeren in een land waar de sociale reglementen van de EU van toepassing zijn 

* om buiten België te studeren met een beurs 
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* om te studeren in een land waarmee België een bilateraal verdrag heeft: Algerije, Marokko, 

Tunesië, Turkije en de landen van het voormalige Joegoslavië. Voor kinderen die in deze landen 

opgevoed worden verminderde uitkeringen verleend: 27,21 EUR  (1ste kind) + 28,91 EUR (2
de

 

kind) + 30,61 EUR (3
de 

kind)  + 32,31 EUR (4
de

 kind) (max 4 kinderen).  Voor ex-Joegoslavië: 

12,39 EUR per kind. 

 

Omdat de bevoegdheid van de administratie echt discretionair is, kunnen er geen criteria of 

beslissingsgronden  door de administratie worden meegedeeld, behalve de lijst met algemene 

uitzonderingen. 

 

4.1.2. Werkloosheid 

Een van de belangrijkste voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te krijgen is de plicht om 

'beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt'. Een van de uitzonderingen op de plicht om 

beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt heeft betrekking op studies. Voor een beperkt aantal 

studies (geen beroepsopleiding of voltijds hoger onderwijs, maar bijvoorbeeld voor 

‘volwassenenonderwijs’, m.a.w. volwassenen die hun diploma van basis of secundair onderwijs 

willen behalen), oefent de directeur van het arbeidsbemiddelingsdienst een bepaalde 

discretionaire bevoegdheid uit. Indien de werkzoekende dergelijke opleiding, een stage of 

bepaalde studies wil volgen moet hij/zij een aanvraag indienen voor een vrijstelling van de plicht 

om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Hier oefent de directeur van de dienst voor 

arbeidsbemiddeling zijn discretionair oordeel uit om al dan niet de opleiding te aanvaarden, 

rekening houdend met de leeftijd van de werkzoekende, gedane studies, vaardigheden, 

beroepsverleden, de duur van zijn/haar werkloosheid, de aard van deze opleiding en de kansen 

die deze opleiding of studie de werkzoekende op de arbeidsmarkt biedt.
29

 Een jongere die een 

aanvraag doet voor ‘beroepsinschakelingstijd’ voor speciale werkloosheidsuitkeringen voor de 

tewerkstelling (zogenaamde ‘inschakelingsuitkeringen’) kan de toestemming krijgen om een 

stage in het buitenland te doen die tot een verhoging van de kansen van de jongere op 

tewerkstelling leidt. De directeur van dienst voor arbeidsbemiddeling beslist of deze stage al dan 

niet geaccepteerd wordt op basis van de hierboven vermelde criteria (de leeftijd van de jongere, 

zijn vaardigheden, etc.).
30

 

 

Een andere (uitzonderlijke) situatie waarin de directeur zelf positief of negatief kan besluiten, 

heeft betrekking op een vrijstelling van het recht om in België te verblijven en beschikbaar te 

zijn voor de arbeidsmarkt: een werkzoekende kan een aanvraag indienen om maximum twee 

weken in het buitenland te verblijven met het expliciete doel om een baan te vinden.
31

 Bij de 

aanvraag moet de werkzoekende bewijzen dat hij in het buitenland een baan zoekt. De directeur 

moet dan beslissen. 

 

                                                           
29

 Art. 94 Koninklijk Besluit van 25 november 1991 inzake de regeling van werkloosheid, Staatsblad van 31 

december 1991. 
30

 Art. 36 §2, 5° Koninklijk Besluit van 25 november 1991 inzake de regeling van werkloosheid, Staatsblad 

van 31 december 1991. 
31

 Art. 39, 2° Ministerieel Besluit van 26 november 1991 inzake de regeling van werkloosheid, Staatsblad 

van 25 januari 1992. 
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4.1.3. Minimum inkomen 

Om recht te hebben op een ‘leefloon' of meer generische maatschappelijke dienstverlening, zal 

de maatschappelijk werker een 'sociaal onderzoek' instellen. De identiteit, inkomsten, 

gezondheid, huisvesting, de sociale situatie van de aanvrager en de leden van zijn huishouden 

worden gecontroleerd. De maatschappelijk werker zal ook controleren of er reeds hulp aan de 

aanvrager verleend werd (POD Maatschappelijke Integratie: 25).  Enkele elementen van 

dergelijk sociaal onderzoek bevatten een evaluatie van de feiten door de maatschappelijk 

werker. Zo moet de maatschappelijk werker de bereidheid tot werken door een aanvrager van 

een leefloon onderzoeken. De maatschappelijk werker moet zijn besluit uitgebreid motiveren. 

Indien de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit kan hij verzet aantekenen voor de 

rechtbank (vragenlijst POD Maatschappelijke Integratie). 

Het sociale onderzoek maakt geen verschil tussen een immigrant en een Belg. 

 

4.2. Factoren waarmee een ambtenaar die een besluit moet 

nemen rekening moet houden om te oordelen of een aanvrager 

de discretionaire criteria vervuld  
In het geval van kinderbijslagen, waar uitzonderingen op de plicht dat kinderen in België moeten 

leven toegestaan worden, voor behartenswaardige gevallen (zoals eerder vermeld): de 

bevoegdheid van de administratie om uitzonderingen toe te staan is zo discretionair dat geen 

beslissende factoren voor het nemen van besluiten meegedeeld konden worden. Anderzijds 

heeft de administratie een lijst opgesteld met factoren die in uitzonderlijke gevallen wettelijke 

zekerheid bieden, bijvoorbeeld of het kind studies in het buitenland met een beurs, of het kind 

in het buitenland is omwille van gezondheidsredenen, etc. 

 

De discretionaire bevoegdheid van de directeur van dienst voor arbeidsbemiddeling wordt in 

bepaalde beperkte gevallen (bepaalde studies, studies in het  buitenland) uitgeoefend op basis 

van een lijst met factoren die in de Werkloosheidbesluiten vastgelegd zijn. Dit zijn: de leeftijd 

van de werkzoekende, gedane studies, vaardigheden, beroepsverleden, de duur van zijn/haar 

werkloosheid, de aard van deze opleiding en de kansen die deze opleiding of studie de 

werkzoekende op de arbeidsmarkt biedt. 

 

4.3. Schriftelijke omzendbrieven of richtlijnen voor de 

consistente invoering van discretionaire criteria 
Met betrekking tot het toestaan van uitzonderingen op de voorwaarden voor het toestaan van 

kinderbijslagen voor gevallen die het waard zijn om onderzocht te worden, zijn er geen 

schriftelijke omzendbrieven voor individuele evaluaties. Ministeriële omzendbrieven sommen 

echter wel de algemene uitzonderingen voor categorieën van gevallen op die het proces 

vereenvoudigen. 
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 In 2007 somde een ministerieel besluit alle algemene uitzonderingen op voor de voorschriften 

terzake, en zijn publiekelijk beschikbaar.
32

 

 

Voor de (beperkte) discretionaire bevoegdheden in het werkloosheidsprogramma kunnen 

ambtenaren hulp vinden op een uitgebreide technische website, www.rvatech.be, die een 

database van instructies, een praktische syllabus over rechten, uitleg over wetgeving, etc. bevat.   

 

4.4. Het effect van het claimen van sociale zekerheidsuitkeringen 

op de toegang van onderdanen van derde landen inzake 

verblijfsrechten 
De volgende paragrafen geven een overzicht van het effect dat het claimen van sociale 

zekerheidsuitkeringen op de verblijfsrechten van onderdanen van derde landen kan hebben. 

Voor sommige verblijfsrechten, nationaliteit en gezinshereniging, zijn recent politieke 

veranderingen opgetreden en werden eerder vermeld.    

 

4.4.1. Vernieuwing van de verblijfsvergunning 

 

In het Belgische systeem kan de vernieuwing van verblijfsvergunningen afhankelijk zijn van het 

opnemen van sociale zekerheidsuitkeringen. Het verschil ligt tussen immigranten met 

verblijfsvergunningen 'van bepaalde duur' en mensen met verblijfsvergunningen van 

'onbepaalde duur' (langdurige verblijfsvergunningen).
33

 

Het opnemen van sociale zekerheidsuitkeringen heeft een negatief effect op de  verblijfsstatus 

van de immigrant indien hij een verblijfsvergunning van beperkte duur heeft.  

Arbeidsmigranten, zoals onderzoekers, zelfstandige migranten, seizoenarbeiders, en 

familieleden van alle vorige categorieën kregen initieel verblijfsvergunningen van beperkte duur, 

die jaarlijks vernieuwd worden (seizoenarbeiders krijgen alleen een vergunning voor de periode 

van de seizoensarbeid). Bij de vernieuwing controleert de Dienst Vreemdelingenzaken of een 

immigrant nog altijd de activiteiten uitvoert waarvoor hij initieel een verblijfsvergunning 

gekregen heeft. Van een arbeidsmigrantmigrant wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij 

tewerkgesteld is. Van een zelfstandige wordt verwacht dat hij zijn zaak runt. Indien immigranten 

met dergelijke verblijfsvergunningen echter de hun opgedragen activiteiten niet uitoefenen, is 

het mogelijk dat de vergunning niet vernieuwd wordt; de Dienst Vreemdelingenzaken 

onderzoekt geval per geval. Indien een arbeidsmigrant bijvoorbeeld een inkomen vervangende 

                                                           
32 Ministeriële omzendbrief 599 van 16 juli 2007 – Algemene afwijkingen in de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en in de wet van 20 juli 2971, van kracht sedert 

1.10.2007,http://www.famipedia.be/nl/famidoc/reg_text/content/content/regulations/administrativ

e_instructions/ministerial_circulars/CM059900.html?scope=content/regulations/administrative_instr

uctions/ ministerial_circulars#footNoteLink_44, geconsulteerd op 4 December 2013. 
33

 In België zijn er twee soorten verblijfsvergunningen voor onderdanen van derde landen die als 

‘langdurig’ beschouwd kunnen worden. De eerste is de verblijfsvergunning van 'onbeperkte duur', 

verkregen na 5 jaar. Dit is nog altijd een tijdelijke verblijfsvergunning. Een tweede is de permanente 

verblijfsvergunning die bewijst dat de persoon in kwestie zich permanent in België gevestigd heeft. 

Deze wordt ook na minimum 5 jaar verblijf verkregen, na goedkeuring tijdens de aanvraagprocedure.  
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sociale zekerheidsuitkering ontvangt zoals werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering of 

minimum inkomen, wordt zijn verblijfsvergunning kwetsbaar.   

Verder, indien de immigrant met een verblijfsvergunning van beperkte duur een aanvraag 

indient voor minimum inkomen, zoals maatschappelijke dienstverlening, moet het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijke Welzijn dit aan de Dienst Vreemdelingenzaken meedelen. De 

Dienst Vreemdelingenzaken kan dan de verblijfsvergunning intrekken voor de datum van 

vernieuwing. Andere sociale zekerheidsadministraties zijn niet verplicht om de Dienst 

Vreemdelingenzaken in te lichten dat immigranten met vergunningen van beperkte duur 

uitkeringen ontvangen. Bij de vernieuwing wordt de situatie van elke immigrant echter 

onderzocht (bron: interview met de Dienst Vreemdelingenzaken).  

Vergunningen met beperkte duur worden jaarlijks verleend en jaarlijks vernieuwd voor een 

periode van 5 jaar. Arbeidsmigranten moeten bijvoorbeeld hun vergunning elk jaar vernieuwen. 

Na 5 jaar wordt een vergunning van  onbeperkte duur verleen.
34

 

 

Voor immigranten met vergunningen van onbeperkte duur (langdurig ingezetenen op basis van 

de Richtlijn van de Raad 2003/109/EC of ‘gewone’ langdurig ingezetenen) is de situatie veel 

‘comfortabeler’: het opnemen van een sociale zekerheidsuitkering, met inbegrip van 

minimuminkomen, heeft geen invloed op hun verblijf. 

4.4.2. Aanvraag voor de Belgische nationaliteit 

 

De Belgische wetgeving inzake de nationaliteit werd in 2012 gewijzigd en werd strenger 

gemaakt. De nieuwe wetgeving kwam als een ‘reactie’ op de vorige die bekritiseerd werd omdat 

de Belgische nationaliteit gebruikt werd als een middel om een verblijfsvergunning in België te 

krijgen (Belgische Kamer: 2010).  De nieuwe wet voerde sociale en economische 

integratiecriteria in en breidde de vereiste duur van verblijf in België tot 5 jaar ononderbroken 

verblijf uit. Hoewel de algemene regel een bewijs van sociale en economische 'participatie' eist, 

wordt niet geëist dat de aanvrager gedurende de laatste 5 jaar volledig economisch zelf 

bedruipend was. 

 

De wet eist dat een volwassen immigrant de volgende eisen vervult:
35

 

1) hij/zij kent een van de drie nationale talen;  

2) hij/zij is sociaal geïntegreerd door een diploma of certificaat van een erkende 

opleidingsinstelling van minimum hoger secundair onderwijs, door een erkend certificaat voor 

beroepsopleiding, door het volgen van een inburgeringstraject, of 5 jaar ononderbroken 

tewerkstelling/economische activiteit;  

3) hij/zij participeert economisch, bewezen door: 

- werk als een werknemer in de loop van de  laatste 5 jaar gedurende minimum 468 werkdagen; 

of  

                                                           
34

 Belangrijk: een verblijfsvergunning van ‘onbeperkte duur’ is geen ‘permanente’ verblijfsvergunning. De 

verblijfsvergunning van ‘onbeperkte duur’ is een hybride verblijfsvergunning, die tijdelijk is, met 

elementen van een permanente verblijfsvergunning (het permanente aspect is onder andere het feit 

dat het verblijf van een persoon niet in gevaar is wanneer sociale zekerheidsuitkeringen worden 

opgenomen) 
35

 Er zijn meer specifieke categorieën van immigranten (bijvoorbeeld immigranten die al meer dan 10 jaar 

in België verblijven), waarvoor de criteria verschillend zijn. We behandelen niet elke categorie in dit 

rapport.  
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- de betaling van sociale bijdragen voor minstens 6 kwartalen als zelfstandige .
36

 

 

Aangezien economische deelname geen volledige economische activiteit in de voorbije 5 jaar 

vereist, heeft het ontvangen van sociale zekerheidsuitkeringen, met inbegrip van een 

minimuminkomen voor dat deel van de periode geen negatieve invloed op de aanvraag voor de 

Belgische nationaliteit. Men moet echter 468 werkdagen in de laatste 5 jaar gewerkt hebben, en 

bijgevolg zou  een volledige afhankelijkheid van het sociale zekerheidssysteem een negatief 

effect op de aanvraag voor de Belgische nationaliteit kunnen hebben. 

 

Gezinshereniging 

 

Immigranten (evenals Belgen) die een aanvraag indienen voor gezinshereniging kunnen 

problemen ondervinden wanneer ze bepaalde soorten uitkeringen ontvangen. Een wet van 

september 2011 heeft de voorwaarden voor inkomsten en huisvesting voor gezinshereniging 

strikter gemaakt.
37

 Vanaf dan moeten zowel onderdanen van derde landen als Belgen die hun 

recht op gezinshereniging willen uitoefenen stabiele, regelmatige en voldoende middelen 

aantonen om zijn/haar familie te onderhouden en om te voorkomen dat zijn/haar familie van 

overheidsmiddelen afhankelijk worden. Het bedrag dat gebruikt wordt als benchmark voor 

voldoende middelen bedraagt 120% van een regulier 'leefloon' voor een familie (zie 

minimuminkomen). Voor 2013 komt dit neer op een maandelijks bedrag van 1 307,784 EUR (na 

belastingen). Verder moet de aanvrager bewijzen dat hij/zij een ziekteverzekering heeft die de 

hele familie dekt. 

 

De bron van inkomsten is belangrijk. Minimum inkomen (zoals leefloon, maatschappelijke 

dienstverlening, gewaarborgde kinderbijslag) evenals kinderbijslagen en 

inschakelingsuitkeringen voor werkloze jongeren komen niet in aanmerking voor de berekening 

van de inkomsten van een aanvrager. Indien deze inkomsten de (enige) bron van inkomsten zijn, 

zal men zijn echtgenote of partner niet kunnen laten overkomen. Wat belangrijk is, is het feit 

dat de inkomstenvoorwaarden niet tellen voor de gezinshereniging van de kinderen van de 

aanvrager (of de kinderen van zijn/haar partner)  (IBZ 2013).  Dit betekent echter dat het 

inkomen van een aanvrager afgewezen kan worden indien dit inkomen afkomstig is van tijdelijke 

banen, banen in proefperiodes, tijdelijke arbeidsovereenkomsten, etc.  

Werkloosheidsuitkeringen waarvoor de aanvrager bewijst dat hij actief op zoek is naar werk 

worden beschouwd als regelmatig en voldoende (indien de uitkering het benchmark bedrag 

bereikt) (Kruispunt Migratie Integratie: 2013). 

 

Wanneer de aanvrager niet beschikt over een voldoende en stabiel inkomen, zal de Dienst 

Vreemdelingenzaken een aanvraag voor gezinshereniging niet automatisch afwijzen. De dienst 

zal een behoeftesanalyse van de noden van de hele familie uitvoeren. De beslissing is gebaseerd 

op deze analyse.  

 

                                                           
36 Art. 12 bis van de Wet inzake de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984, gewijzigd door de wet van 4 

december 2012, Staatsblad van 14 December 2012. 
37

 Wet van 8 juli 2011, Staatsblad van 12 september 2011. 
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4.5. Vertalen, tolken en andere ondersteunende diensten voor 

onderdanen van derde landen die een aanvraag doen voor 

sociale zekerheidsuitkeringen 
 

Het gebruik van talen in het federale België is een gevoelige en complexe zaak. In principe 

moeten centrale openbare diensten, zoals de diensten van de Nationale Sociale Zekerheid, in 

hun relaties met burgers, een nationale taal  (Nederlands, Frans, Duits)  gebruiken  in hun 

communicatie met de burgers.
38

  De nationale wetgeving laat geen ruimte voor vertalingen, 

tolkdiensten etc. in de landstalen van de onderdanen van derde landen. Dit geldt ook voor 

lokale diensten, zoals de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die de minimum-

inkomensdossiers beheren: in principe moeten ambtenaren zich richten tot de burgers in de taal 

van de respectievelijke Vlaamse, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap. De nood voor een 

passende communicatie met een meer en meer divers publiek heeft openbare diensten en 

overheden ertoe gebracht om de kwestie van de taal aan te pakken. 

 

Op niveau van de Gemeenschappen (gefedereerde entiteiten, namelijk Nederlandstalig 

Vlaanderen, Franstalig Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap) zijn tolk- en vertaaldiensten 

uitvoerig uitgebreid, als deel van hun integratiewetgeving. Bijgevolg kunnen ambtenaren in de 

plaatselijk georganiseerde Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van deze diensten 

gebruik maken. De Vlaamse regering subsidieert bijvoorbeeld een centrale en 8 

gedecentraliseerde  tolk- en vertaaldiensten. Als deel van deze inspanning werd een ‘sociale  

tolkentelefoon’ ontwikkeld:: http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/.  De Waalse regering heeft 

een gelijkaardige dienst ontwikkeld: http://www.setisw.be/pages/1_1-Presentation.html. 

 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (minimuminkomen) moeten inspanningen doen 

om te verzekeren dat de persoon de relevantie informatie en de in zijn/haar zaak genomen 

beslissingen begrijpt. De meeste Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zijn 

pragmatisch en doen hun best om de communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Andere 

talen dan de plaatselijke taal, pictogrammen en andere hulpmiddelen worden gebruikt. 

Sommige grote Centra voor Maatschappelijk Welzijn hebben een speciale interculturele afdeling 

die gecontacteerd moet worden indien de klant de plaatselijke taal niet beheerst (bijvoorbeeld 

in Gent). De afdeling heeft interculturele medewerkers en bemiddelaars die vertalen en tolken. 

Andere Centra voor Maatschappelijk Welzijn kiezen voor een striktere aanpak en houden vast 

aan het gebruik van een landstaal. 

 

Op het centrale niveau van de Nationale Sociale Zekerheidsdiensten die elk een sociale 

zekerheidstak beheren, krijgt een bepaald pragmatisme eveneens de voorkeur. In hun antwoord 

op de vragenlijst voor deze studie antwoordden de Nationale Sociale Zekerheidsdiensten 

verschillend op de vraag of er taalkundige of andere hulpdiensten voor onderdanen van derde 

landen zijn. 

 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vermelde de officiële lijn dat de Belgische taalwetgeving 

van toepassing is en dat de 'last' van vertaling in principe bij aanvrager ligt. De enige 

                                                           
38

 Art. 41 van de wet van 18 juli 1966, Staatsblad 
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uitzondering bestaat in het kader van het vrij verkeer binnen de EU: documenten en 

correspondentie worden aanvaard in alle EU-talen . 

 

De Rijksdienst voor Pensioenen staat anderzijds verzoeken in de drie nationale talen 

(Nederlands, Frans, Duits) en in Engels toe. Indien een van deze talen niet volstaat kan het 

vertaalkantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen ze vertalen of extern laten vertalen. 

Sommige ambtenaren die specifiek talen spreken kunnen ook optreden als hulp voor 

immigranten. 

 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers beperkt zich tot de drie nationale talen 

(Nederland, Frans en Duits), hoewel Europese formulieren in de taal van elke lidstaat 

beschikbaar zijn. Deze Rijksdienst geeft aan dat een interventie door een maatschappelijk 

werker van een ‘Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn' mogelijk is. 

 

Het Fonds voor Arbeidsongevallen probeert in de mate van het mogelijke de persoon in 

zijn/haar moedertaal aan te spreken. Indien dit niet mogelijk is, communiceert het Fonds in het 

Engels. 

 

In het algemeen biedt de Belgische administratie informatie over sociale zekerheidsrechten voor 

immigranten aan door middel van een  website, www.coming2Belgium.be genaamd.  Op deze 

site kunnen immigranten hun rechten per sociale zekerheidstak bekijken, en dit tamelijk 

gedetailleerd. Verdere verwijzingen naar de bevoegde administratie worden ook gegeven. De 

site is beschikbaar in 4 talen : Engels, Nederlands, Frans en Duits.   
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5. De externe dimensie van sociale zekerheid 

5.1. Belgische bilaterale sociale zekerheidsovereenkomsten met 

derde landen 
België heeft bilaterale sociale zekerheidsovereenkomsten met talrijke derde landen 

afgesproken. Deze overeenkomsten garanderen de volgende belangrijke met de sociale 

zekerheid gerelateerde zaken:  

1) De overeenkomsten bevatten een clausule voor gelijke behandeling om te verzekeren dat de 

onderdanen in kwestie dezelfde sociale zekerheidsbescherming in het gastland genieten. Voor 

België zijn dergelijke clausules in de praktijk minder relevant omdat de sociale 

zekerheidsrechten arbeidsverboden zijn en reeds alle betrokkenen op gelijke voet behandelen, 

zonder onderscheid van nationaliteit.  

2) (Kwalificatie) periodes van tewerkstelling verzameld in beide landen zullen gebruikt worden 

om de rechten te bepalen en om uitkeringen zoals pensioenen te berekenen. 

3) Clausules regelen de export van uitkeringen  naar het thuisland van de onderdanen van de 

ondertekenende partijen. De mogelijkheid om uitkeringen in het reguliere systeem te 

exporteren is inderdaad dikwijls meer uitzondering dan regel. In het algemeen zijn de 

overeenkomsten belangrijk voor situaties van invaliditeit, pensioen en overleving. 

4) Een ander sterk punt van de overeenkomsten heeft betrekking op de coördinatie van  

gedetacheerde werknemers. De overeenkomsten maken het de burgers van elke partij mogelijk 

om  gedekt te blijven door hun nationaal sociaal zekerheidssysteem terwijl ze tijdelijk in het land 

van de andere partij werken.    

 

De volgende lijst dekt de bilaterale sociale zekerheidsovereenkomsten die België met 22 landen 

afgesloten heeft.39 

 

 

 Sociale 

zekerheidsovereenkomst 

– Datum van afsluiting 

Datum waarop de 

overeenkomst van 

kracht werd40 

Administratieve 

overeenkomst voor 

de in voering van een 

overeenkomst over 

de sociale zekerheid  

USA 19 februari 1982 1 juli 1984  

Canada 10 mei 1984 1 januari 1987 6 november 1986 

Québec 28 maart 2006 1 november 2010 18 september 2008 

San Marino 22 april 1955 1 oktober 1956 25 juli 1957 

Servië 1 november 1954 1 oktober 1956 1 juni 1970 

Bosnië 6 maart 2006 1 juni 2009 4 november 2008 

Montenegro 1 november 1954 1 oktober 1956 1 juni 1970 

                                                           
39

 Een verdrag met DR Congo werd afgesloten, maar wordt niet toegepast. 
40 In België is de datum van bekrachtiging de datum van publicatie van de wet die de overeenkomst bevat. 

Deze datum is echter niet belangrijk omdat de data voor beide partijen verschillend zijn. Verder is het 

mogelijk dat slechts één partij de overeenkomst bekrachtigt. De datum die belangrijk is, is de datum 

waarop de overeenkomst van kracht wordt.  
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Kosovo 1 november 1954 1 oktober 1956 1 juni 1970 

Turkije 4 juli 1966 1 mei 1968 6 januari 1969 

Algerije 27 februari 1968 1 oktober 1969 16 februari 1970 

Marokko 24 juni 1968 1 augustus 1971 14 september 1972 

Tunesië 29 januari 1975 1 november 1976 23 februari 1977 

Israël 5 juli 1971 1 mei 1973 11 december 1978 

Chili 9 september 1996 1 november 1999 9 september 1996 

Australië 20 november 2002 1 juli 2005 10 mei 2005 

Filippijnen 7 december 2001 1 augustus 2005 10 december 2001 

Japan 23 februari 2005 1 januari 2007 14 september 2006 

Macedonië 13 februari 2007 1 juni 2009 19 maart 2008 

Zuid-Korea 5 juli 2005 1 juli 2009 8 januari 2007 

Uruguay 22 november 2006 1 augustus 2009 19 december 2007 

India 3 november 2006 1 september 2009 15 december 2008 

 

 

5.2. Inhoud van de bilaterale overeenkomsten inzake de sociale 

zekerheid 
 

De volgende tabel geeft de segmenten van de sociale zekerheid aan die onder de bilaterale 

overeenkomsten inzake de sociale zekerheid vallen. Er is een inhoudelijk verschil tussen oudere 

overeenkomsten die afgesloten werden tijdens het tijdperk van de gastarbeiders in de jaren 60 

en 70, en de meer recente overeenkomsten met niet traditionele migratielanden. De oudere 

overeenkomsten dekken bijna elk segment van de sociale zekerheid (uitzondering gemaakt voor 

sociale bijstand). De meer 'modern' overeenkomsten dekken invaliditeit, rustpensioenen en 

overlevingspensioenen.   

 

 invaliditeit pensioen Over-

leving 

familie ziekte-

geld 

arbeids-

ongevall-

en 

beroeps-

ziekten 

werk-

loos-

heid 

Ziekte-

kosten-

verze-

kering 

Australia X X X      X 

Canada X X X       

Québec X X X   X X  X 

Chili X X X       

Filippijnen X X X       

India X X X       

Israël  X X   X X   

Japan X X X       

Uruguay X X X       

USA X X X       

Zuid-Korea X X X       
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Tijdperk van 

de gast-

arbeiders - 

landen 

         

Algerije X X X X X X X X X 

Marokko X X X X X X X  X 

Tunesië X X X X X X X  X 

Turkije X X X X X X X  X 

Bosnië X X X X X X X X X 

Montenegro X X X X X X X X X 

Kosovo X X X X X X X X X 

Macedonië X X X X X X X X X 

Servië X X X X X X X X X 

San Marino X X X X X X X X X 

 

5.2.1. Detachering – werken in België maar onderhevig blijven aan de 

sociale zekerheidswetgeving van het uitzendende land  

De bilaterale overeenkomsten bepalen dat onderdanen in de gastlanden onderhevig zijn aan het 

sociale zekerheidstelsel van het gastland, maar geven ook een uitzondering voor gedetacheerde 

werknemers. De niet-toepassing van het sociale zekerheidssysteem van het gastland is altijd van 

tijdelijke aard (zoals dit ook het geval is voor detachering). De duur waarvoor landen de niet-

onderwerping van gedetacheerde werknemers toestaan varieert van 2 jaar (bijvoorbeeld 

overeenkomst met Canada, Chili) en 5 jaar (bijvoorbeeld overeenkomst met de USA, Australië, 

India, Zuid-Korea en Japan). Afwijkingen van deze maximale duur zijn mogelijk. In België staat de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid systematisch een verlenging toe, en dit maximaal tot 5 jaar. 

Een verlenging van meer dan 5 jaar wordt alleen bij wijze van uitzondering verleend (Claeys & 

Engels 2013). 

 

5.2.2. Gelijke behandeling 

De meeste bilaterale sociale zekerheidsovereenkomsten verklaren een gelijke behandeling  voor 

elkaars burgers op elkaars grondgebieden voor sociale zekerheidsrechten. Voor immigranten op 

Belgisch grondgebied zijn clausules voor gelijke behandeling echter minder relevant. De 

Belgische sociale zekerheid maakt inderdaad geen onderscheid voor de rechten van de sociale 

zekerheidstakken die gebaseerd zijn op tewerkstelling en bijdrage.    

 

5.2.3. Export van sociale zekerheid naar het grondgebied van het andere 

land 

Alle verdragen bepalen dat voor invaliditeitsuitkeringen, rustpensioenen en 

overlevingspensioenen de burgers van de respectieve landen de uitkeringen die zij op het 

grondgebied van het gastland hebben opgebouwd kunnen exporteren. De Belgische wet staat 

slechts uitzonderlijk de export van invaliditeitsuitkeringen toe (zowel voor Belgen als voor 

immigranten).  Rust- en overlevingspensioenen zijn exporteerbaar voor Belgen, maar niet voor 

‘niet-geprivilegieerde’ immigranten. Onderdanen van landen waarmee een bilateraal of 
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multilateraal verdrag is ondertekend horen bij de 'geprivilegieerde' immigrantencategorieën. Zij 

kunnen de uitkeringen exporteren.   

5.2.4. Totaliseren van perioden van activiteit   – verzekeringsperiodes 

 

Alle overeenkomsten stipuleren ook dat perioden van activiteit voor de berekening van het 

bedrag van een uitkering, gegenereerd in andere landen dan het gastland, 'getotaliseerd' 

worden. Hiermee kan het bedrag van een uitkering een behoorlijk niveau bereiken alsof het in 

een enkel land opgebouwd werd.   
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6. Casestudies 
 

6.1. Casestudy 1 
 

Tho en Lien, een gehuwd koppel met Vietnamese nationaliteit, 28 en 30 jaar oud, kwamen 10 

jaar geleden naar België. Ze hebben langdurige verblijfsvergunningen. Tho heeft de laatste 8 jaar 

in een autoproductiebedrijf gewerkt, en heeft in deze periode verplichte verzekeringsbijdragen 

betaald. Lien heeft als chef in het restaurant van een groot hotel gewerkt, en heeft ook 

verplichte verzekeringsbijdragen betaald gedurende de laatste 2 jaar. Tho en Lien verwachten 

hun eerste kind binnen 6 weken. Vorige week deelde het bedrijf waar Tho werkt mee dat hij niet 

langer nodig was. Geconfronteerd met het verlies van de inkomsten van Tho op het ogenblik 

waarop Lien vakantie zou moeten nemen, na de geboorte van hun kind, besloot Tho om een 

aanvraag in te dienen voor werkloosheidsuitkering terwijl Lien een aanvraag voor 

ouderschapsuitkering heeft ingediend.  

 

VRAAG: 

 

Tho en Lien werkten beide en hebben sociale zekerheidsbijdragen betaald, meer dan genoeg om 

recht te hebben op sociale zekerheidsuitkeringen, op gelijke voet met Belgen (geen 

verschillende regels).   

 

Voor Tho’s leeftijdsgroep opent hij recht op werkloosheidsuitkeringen na 312 werkdagen in de 

21 maanden voor zijn ontslag gewerkt te hebben. Omdat Tho onvrijwillig werkloos is, heeft hij 

recht op werkloosheidsuitkeringen (geen verschil met Belgen). Hij moet wel de algemene 

voorwaarden vervullen die van toepassing zijn in de werkloosheidsverzekering: hij moet zich 

inschrijven als werkzoekende, geschikt zijn om te werken en beschikbaar zijn voor de 

arbeidsmarkt; hij moet actief naar werk zoeken en heeft geen ander inkomen. 

 

Lien heef recht op ouderschapsverlof en uitkeringen. Ze is in orde met de wacht- en 

bijdrageperiode van 6 maanden. Ze kan (maar is niet verplicht) om zwangerschapsverlof op te 

nemen 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum en 9 weken na de bevalling. De weken die 

ze niet als zwangerschapsverlof heeft opgenomen kan ze na de geboorte opnemen. Ze zal 82% 

van haar loon krijgen (zonder plafond) in de eerste 30 dagen, en 75% van haar loon daarna. 

Lien en Tho zullen ook een geboortepremie van 1.223,11 EUR en een maandelijkse kinderbijslag 

voor hun baby van 90.28 EUR krijgen. 

 

Omdat zowel Tho als Lien een langdurige verblijfsvergunning hebben, zal het opnemen van de 

sociale zekerheidsuitkeringen geen negatief effect op hun recht op verblijf in België hebben. 

 

 

 

 

 

 



 
 70 

6.2. Casestudy 2 
 

Jasmine is een alleenstaande ouder, 29 jaar oud, Filipijnse nationaliteit, die 2 en een half jaar 

geleden naar België gekomen is. Ze heeft een 2 jaar oud kind (die ook de Filipijnse nationaliteit 

heeft) die bij haar woont en een ander kind van vijf jaar dat op de Filipijnen met Jasmine's 

moeder leeft. Zij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning die een keer vernieuwd werd. Jasmine 

heeft als verpleegster in een residentiële dagverzorgingsinstelling in België gewerkt, en dit 

gedurende 2 en een half jaar. Ze stuurt een klein bedrag geld elke maand naar de Filipijnen om 

haar dochter te helpen. Vorige maand heeft de werkgever van Jasmine aanzienlijke besparingen 

in de lonen van het personeel aangekondigd als reactie op lagere budgets. Geconfronteerd met 

een aanzienlijk lager inkomen is Jasmine naar een pension verhuisd omdat ze niet langer een 

private woning kon huren. Ze is ook verplicht om het bedrag dat ze elke maand naar haar familie 

in de Filipijnen stuurt te halveren. Ze heeft besloten om een aanvraag in te dienen voor 

gezinsbijslag en sociale bijstand.   

 

Omdat Jasmine werkt heeft ze recht op kinderbijslag voor haar 2 jaar oud kind dat met haar in 

België woont vanaf de eerste maand van het kwartaal nadat ze haar werk begonnen is. Ze zal 

recht hebben op een toeslag voor alleenstaande ouders (wiens inkomsten niet hoger zijn dan 

€2.230,74) van €45,96. Voor het kind dat op de Filipijnen leeft zal Jasmine geen kinderbijslag 

krijgen. De Rijksdienst voor Kinderbijslag kan echter wel een aanvraag indienen bij de minister 

om een uitzondering toe te staan voor het niet in België opgevoede kind. Het is zaak van de 

minister die hiervoor bevoegd is om te beslissen of hij de betaling van de kinderbijslag voor het 

kind op de Filipijnen al dan niet zal goedkeuren. 

Indien er een bilaterale overeenkomst voor de sociale zekerheid met de Filipijnen bestaan zou 

hebben, met een deel over kinderbijslag, zou Jasmine ook recht gehad hebben op kinderbijslag 

voor het kind op de Filipijnen (mogelijkerwijs aan een lager tarief, zoals beslist in het verdrag). 

 

Met betrekking tot het feit dat de werkgever haar salaris verlaagt  hebben voorschriften van de 

Belgische arbeidswetgeving effect (bescherming) op Jasmine’s situatie. In de eerste plaats is de 

werkgever gebonden aan de betalingsschema’s zoals vastgelegd door zijn Paritair Comité voor 

de zorgverstrekkingindustrie (comité nr. 305.02.01), en wat gelijk zou staan met een bedrag van 

ongeveer 1547 EUR na belastingen.
41

 Hij kan niet ‘minder betalen’. Maar op de tweede plaats, 

en belangrijk voor de sociale zekerheidsrechten van Jasmine, wordt het unilateraal snijden in 

lonen in België beschouwd als een onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
42

 

Jasmine heeft het recht om het contract te ontbinden. Omdat ze dan onvrijwillig werkloos zou 

worden, zou ze recht hebben op werkloosheidsuitkeringen (omdat ze meer dan de 

kwalificatieperiode gewerkt heeft). Indien Jasmine het contract gedurende een tijdje niet 

opzegt, zal ze beschouwd worden alsof ze de vermindering van haar inkomen aanvaard heeft. 

Maar in elk geval is het de werkgever niet toegestaan om de lonen te verlagen tot onder de 

schalen vastgelegd door het paritair comité. Bijgevolg zou de situatie die in dit geval beschreven 

is niet mogelijk zijn in België. 

                                                           
41

 www.wgkwvl.be/166055.fil , Dit cijfer is genomen van uit een loonsimulatie van de verpleegkundige 

organisatie ‘Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen’, voor een verpleegster (graduaatsniveau, geen 

bachelor, 2 jaar anciënniteit, alleenstaand). Voor aftrek belastingen zou  het bedrag  2.044 EUR zijn. 
42

 Cas. 4/2/02; A.R. 010103N; Cas. 23/12/96, J.T.T. 97, 145 ; Cas. 17/5/93, R.W. 93-94, 402. 
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Maar wanneer we dit buiten beschouwing laten en wanneer we aannemen dat Jasmine's 

inkomen zo laag zou zijn dat ze extra hulp nodig zou hebben, heeft ze recht op residuele 

maatschappelijke dienstverlening (niet het leefloon, maar een equivalent) dat kan bestaan uit 

financiële hulp, maar ook uit woonpremies, verwarmingstoeslag, etc.  

Financiële hulp voor een ouder met familie zou rond €1.068,45 liggen. Het Openbare Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn zou haar loon kunnen verhogen tot dat bedrag en haar helpen om 

een passende woning te vinden (maar opnieuw, voor een werkende verpleegster is het 

onmogelijk om zo weinig te verdienen dat ze tot onder de inkomstenniveaus voor 

maatschappelijke dienstverlening zou dalen,  .... ). 

Normaliter, indien een arbeidsmigrant niet langer tewerkgesteld wordt en sociale zekerheid of 

maatschappelijke dienstverlening krijgt, mag de tijdelijke verblijfsvergunning niet vernieuwd 

worden (evaluatie van geval tot geval) (normaliter elk jaar gedurende 5 jaar vernieuwd). Jasmine 

heeft echter nog altijd werk. Haar verblijfsvergunning zou vernieuwd worden.  

 

6.3. Casestudy 3 
 

Senghor is een hoog opgeleide werknemer uit Senegal. Hij kwam zes jaar geleden naar België 

met een tijdelijke verblijfsvergunning verkregen door middel van de IT onderneming waarvoor 

hij werkte. Senghor is ongehuwd en heeft geen kinderen, maar is er onlangs in geslaagd om zijn 

bejaarde moeder naar het land te brengen op basis van gezinshereniging. Zijn moeder, 80 jaar 

oud, is volledig afhankelijk van Senghor’s inkomen. Vorige week heeft Senghor een 

arbeidsongeval gehad waardoor hij het werk waarvoor hij aangenomen was gedurende een 

periode van 3 jaar niet kan uitoefenen. Hij heeft besloten om een aanvraag in te dienen voor 

invaliditeitsuitkeringen, ziektekostenverzekering en gezinsbijslagen. 

 

Senghor heeft een arbeidsongeval gehad, waardoor hij compleet arbeidsongeschikt werd voor 

de IT onderneming. Hij heeft recht op uitkeringen voor arbeidsongevallen, die 90% van zijn 

effectieve jaarlijkse inkomsten in het jaar voor het ongeval zouden bedragen. Indien zijn 

gezondheidssituatie regelmatige hulp van iemand anders vereist, zou hij ook recht hebben op 

extra zorgverstrekking, betaald door de ziekteverzekering. Omdat Senghor recht heeft op een 

arbeidsongevallenuitkering met een incapaciteit van 100% heeft hij geen recht op een 

vervangingsinkomen in de ziektekostenverzekering of invaliditeitsuitkeringen. Zijn 

gezondheidszorg zal volledig terugbetaald worden (binnen de limieten vastgelegd door de 

gezondheidsadministratie, m.a.w. indien een arts meer dan het officiële tarief vraagt zal 

Senghor het verschil zelf moeten betalen). 

 

Verder, indien Senghor in Vlaanderen woont, zou hij bijgedragen hebben aan de Vlaamse 

zorgverzekering en een zorguitkering van 130 Euro per maand voor betalende niet-medische 

zorg krijgen. Indien hij in Brussel zou wonen en indien hij vrijwillig bijgedragen zou hebben tot 

de Vlaamse zorgverzekering, zou hij hierop ook recht hebben. 

 

Senghor’s moeder heeft echter geen recht op gezinsbijslagen, omwille van het feit dat ze geen 

kind is (gezinsbijslagen zijn beperkt tot kinderen) (er is geen op immigratie gebaseerde 

weigering). Ze heeft ook geen recht op een inkomensgarantie voor ouderen aangezien ze een 

onderdaan is van een derde land die geen rechten in het normale pensioensysteem heeft (ze 
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heeft nooit in België gewerkt) - dat zou de enige categorie zijn waarop zijn moeder potentieel 

recht zou kunnen hebben.    
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7. Statistieken over de sociale zekerheid met betrekking tot 

migratie 
 

Het volgende deel geeft een overzicht van de socio-economische situatie van onderdanen van derde 

landen in België, in vergelijking met Belgen en EU-onderdanen die in België verblijven. Sommige 

cijfers situeren België ook vis-à-vis de andere EU lidstaten.   

We presenteren eerst een analyse van relevante statistieken gebaseerd op Belgische 

onderzoeksgegevens (onderzoek naar de beroepsbevolking en naar het inkomen en de 

levensomstandigheden). In een tweede deel gebruiken we administratieve gegevens (Kruispuntbank 

voor sociale zekerheid) om totale aantallen per nationaliteitsgroep te verkrijgen. Het grote verschil 

tussen beide aanpakken is dat in het eerste deel we een ILO definitie van tewerkstelling gebruiken 

(die internationale vergelijkingen mogelijk maakt) terwijl het laatste deel gebaseerd is op 

tewerkstelling en sociale zekerheidsregisters (waarmee de volledige bevolking gedekt kan worden, 

maar die de vergelijkbaarheid beperkt en om fijne interpretaties vraagt).    

 

7.1. Onderzoeksgegevens (EU-SILC en EU-LFS) 
 

In dit deel zullen we eerst het tewerkstellingsniveau, alsook werkloosheid en inactiviteit van 

onderdanen van derde landen in België vergelijken, in vergelijking met die van Belgische 

onderdanen. In een tweede deel presenteren we gegevens over het opnemen van sociale 

zekerheidsuitkeringen door onderdanen van derde landen in België. Het derde deel betreft de kosten 

van de opname van de sociale zekerheid door onderdanen van derde landen voor België. 

 

Alle gepresenteerde tabellen en cijfers in dit deel zijn afkomstig van EU-LFS (onderzoek van de 

beroepsbevolking) en EU-SILC (onderzoek van inkomsten en levensomstandigheden). Immigranten 

worden gedefinieerd per nationaliteit en land van geboorte. Beide variabelen zijn beschikbaar in LFS 

en SILC, maar met een verschillend niveau van details. In SILC kunnen we alleen onderscheid maken 

tussen Belgen, in EU27 geboren personen en niet in EU27 geboren personen. Omwille van een 

beperkte grootte opteren we voor het land van geboorte in SILC (ook omwille van aanzienlijke 

verschillen van onderdanen van derde landen die de Belgische nationaliteit verkregen hebben tijdens 

hun periode van verblijf.) LFS maakt verdere rangschikkingen van immigranten mogelijk. We kiezen 

voor vijf groepen, waar mogelijk (België, EU15, EU12, niet-EU27 OESO, niet-EU27 niet-OESO).       

 

Omwille van de relatief uiteenlopende leeftijdsverdeling van immigranten (onderdanen van derde 

landen zijn gemiddeld veel jonger dan de Belgen) berekenen we verschillende 

arbeidsmarktindicatoren voor specifieke leeftijdsstructuren. De meest analyses zijn uitgevoerd op 

een bevolkingsgroep in de beroepsleeftijd, aangegeven als individuen tussen 20 en 59 jaar met 

uitsluiting van voltijdse studenten. Wanneer het meer geschikt is, gebruiken we een meer 

vergelijkende groep van 15-64 jaar oude personen. Om de effecten op de arbeidsmarkt van de 

economische crisis te analyseren kijken we naar gedetailleerd leeftijdsgroepen.   

 

Definities van tewerkstelling zijn gebaseerd op de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) definitie. 

Definities worden gemaakt met als doel een internationale vergelijking van evoluties op de nationale 

arbeidsmarkten  (ILO, 1982). Nationale onderzoeken bevatten specifieke vragen om deze indicatoren 

te ontwikkelen en ze in de loop van de tijd te evalueren. Deze onderzoeken dekken de volledige 

bevolking die in private huishoudens wonen en sluiten de bevolking in collectieve huishoudens, zoals 

internaten, residenties en ziekenhuizen uit.  
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen  

• De werkende bevolking bestaat uit de personen die  tijdens de referentieweek tegen betaling 

werkten, en dit gedurende minstens een uur, of die niet werkten maar die banen hadden 

waarvoor ze tijdelijk afwezig waren. 

• De niet werkende bevolking bestaat uit alle individuen (in dezelfde leeftijdsgroep) die: (a) 

geen baan hadden tijdens de referentieweek (b) beschikbaar waren om te werken, 

bijvoorbeeld voor tewerkstelling of als zelfstandige, binnen twee weken na de 

referentieweek (c) actief op zoek waren naar werk, die bijvoorbeeld specifieke stappen 

genomen hadden om werk of een activiteit op zelfstandige basis te vinden tijdens de laatste 

vier weken en die binnen maximum drie maanden zouden beginnen te werken. 

• De inactieve bevolking bevat iedereen die noch tewerkgesteld, noch werkloos was tijdens de 

referentieweek. Huismannen en -vrouwen, studenten, mensen die vrijwilligerswerk doen, 

gepensioneerden, etc. zijn in deze bevolkingsgroep opgenomen op voorwaarde dat ze geen 

bezoldigde activiteit hebben.  

7.1.1. Aantallen van onderdanen van derde landen die werk hebben, werkloos 

of inactief zijn per nationaliteitengroep 

 

België scoort het slechtste onder alle EU-lidstaten wanneer het gaat om tewerkstellingsniveaus van 

onderdanen van derde landen. In afbeelding 1 presenteren we tewerkstellingspercentages per land 

van geboorte in de Europese landen die beschikbaar zijn in LFS (EU27 behalve de Scandinavische 

landen). We gebruiken een ILO definitie
43

 van tewerkstelling. Het Belgische etnisch gerelateerde 

verschil op het vlak van arbeidsparticipatie  (Belgen versus onderdanen van derde landen) voor de 

werkende bevolking (20-59) is het hoogste van alle lidstaten. Onderdanen van derde landen in België 

hebben een tewerkstellingspercentage van juist boven 50%. De Belgische bevolking van 20 tot 59 

jaar oud, hebben een tewerkstellingspercentage van 80 %. Dit verschil is in de weergegeven landen 

nergens zo groot. 

 

Afbeelding 2 splitst het Belgische tewerkstellingspercentage op volgens geslacht en de volgende 

bevolkingsgroepen: Belgen, EU12, EU15, niet-EU27 OESO, en niet-EU27 niet-OESO onderdanen. 

Wanneer we naar de mannen kijken blijven de tewerkstellingspercentages van Belgische en EU15 

onderdanen in de periode van 2005-2010 ongeveer gelijk rond 70%. Voor EU12 en niet-EU27 OESO 

onderdanen ligt het tewerkstellingspercentage hoger, bijna 80% in 2010. Niet-‘westerse’ mannelijke 

onderdanen van derde landen (niet-OESO) vertonen echter een tewerkstellingspercentage dat 

consistent 20 percentpunten lager ligt dan dat van Belgische mannen. Het beeld wordt nog erger 

wanneer we naar het tewerkstellingspercentage van vrouwelijke onderdanen van derde landen 

kijken. Waar het tewerkstellingspercentage van  Belgische en EU27 vrouwen  rond 55% ligt, hebben 

niet-westerse vrouwelijke onderdanen van derde landen een tewerkstellingspercentage van 

ongeveer 25% in 2010. Ondanks kleine verbeteringen in de loop van de tijd ligt het verschil met 

Belgische vrouwen rond 30 percentpunten! 

  

De werkloosheidspercentages van onderdanen van derde landen liggen ook veel hoger dan die van 

Belgische en EU-onderdanen. Werkloosheid vindt plaats wanneer mensen geen werk hebben en 

actief op zoek zijn naar werk. Het werkloosheidspercentage wordt berekend als een percentage door 

het delen van het aantal werkloze individuen (die actief op zoek zijn naar een baan tijdens de laatste 

maand en die beschikbaar zijn om te werken binnen de volgende twee weken) door alle individuen 

                                                           
43

 Personen tewerkgesteld in de zin van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn zij die om het even  welke 

arbeidsduur gepresteerd hebben, als was het maar voor een uur in de loop van een referentieweek. 

Werkgelegenheid in de zin van de IAO kan enkel gemeten worden via specifieke vragen zoals deze van de 

Labour Force Survey (LFS). Een van de hoofdobjectieven van deze studie is deze meting. 
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die op dit ogenblik de beroepsbevolking vormen (en zo alle niet-actieve individuen in de 

beroepsleeftijd uitsluiten)  (zie afbeelding 3). Werkloosheidspercentages voor mannelijke niet-

westerse onderdanen van derde landen gingen van 35% in 2005 tot ongeveer 30% in 2010. Het 

contrast met Belgische mannen is opnieuw groot: Belgische mannen hebben een 

werkloosheidspercentage van 7% in dezelfde periode. De omvang van het werkloosheidspercentage 

van vrouwelijke onderdanen van derde landen vertoont gelijkenis met dan van TCN mannen, gaande 

van 40% in 2005 tot juist boven 35% in 2010. Het valt echter op dat vrouwelijke onderdanen van 

derde landen zeer gevoelig zijn voor cyclische veranderingen op de arbeidsmarkt. De 

werkloosheidspercentages van Belgische vrouwen is veel lager en stabieler. Ook EU12 vrouwen 

worden geconfronteerd met aanzienlijke werkloosheidspercentages, met niveaus die minstens 

dubbel zo hoog als zijn die van Belgische vrouwen.   

 

Afbeelding 1: Verschil in tewerkstellingspercentage, bevolking van 20-59 jaar, per land van geboorte, 

(uitzondering gemaakt voor FT-studenten), EU24 

 
Bron: Labour Force Survey 

 

Inactiviteitpercentages verwijzen naar de situatie waar mensen zich niet op de arbeidsmarkt 

presenteren (bijgevolg zijn ze noch tewerkgesteld noch werkloos). Zoals getoond in Afbeelding 4 

verschillen de inactiviteitpercentages voor onderdanen van derde landen en Belgen niet veel. Het 

percentage ligt rond  27 % voor  onderdanen van derde landen en rond 30 % voor Belgen in 2010. 
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vrouwelijke onderdanen van derde manden gedaald zijn van ongeveer 70% in 2005 tot 60% in 2010, 

ligt het inactiviteitpercentage van vrouwen 30 procentpunten lager, namelijk rond 40%. 

 

De verzamelde bevindingen van de arbeidsmarktindicatoren, vermeld in Afbeelding 2 tot Afbeelding 

4, staan ons toe te concluderen dat het etnische tewerkstellingspercentageverschil (Belgen 

tegenover onderdanen van derde landen) onder mannen voornamelijk te wijten is aan verschillen in 

werkloosheidwaarschijnlijkheden, terwijl er onder vrouwen sprake is van een combinatie van lage 

activiteit en hoge werkloosheid voor onderdanen van derde landen naar voren komt.   

 



 
 77 

Afbeelding 2: Tewerkstellingscijfers van de bevolking van 15 -64 jaar, mannen (links) en vrouwen (rechts), per nationaliteit, 2005 – 2010, België. 

 
Bron: Labour Force Survey 
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Afbeelding 3: Werkloosheidscijfers van de bevolking van 15-64 jaar, mannen (links) en vrouwen (rechts), per nationaliteit, 2005 – 2010, België. 

 
Bron: Labour Force Survey 
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Afbeelding 4: Inactiviteitpercentages van de bevolking van 15 -64, mannen (links) en vrouwen (rechts), per nationaliteit, 2005 – 2010, België. 

 
Bron: Labour Force Survey 
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Afbeelding 5: Verschil tussen tewerkstellingspercentage, Belgen en niet in EU27 geboren immigranten, 2006 (linker grafiek) en 2010 (rechter grafiek), België. 

 
Bron: Survey on Income and Living Conditions 
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Afbeelding 5 toont het verschil tussen het tewerkstellingspercentage voor Belgen en onderdanen van 

derde landen per leeftijd en opleidingsniveau, en dit voor respectievelijk 2006 en 2010. De 

verschillen tussen de linker en de rechter grafiek tonen het effect van de economische crisis op de 

tewerkstellingspercentagekloof aan. De tewerkstelling van alle onderdanen van derde landen, 

onafhankelijk van hun leeftijd of opleidingsniveau, werd beïnvloed door de economische crisis. 

Voornamelijk jonge immigranten (25 – 34 jaar oud), met hoge, middelhoge of lage opleidingen, 

ondervonden in toenemende mate verschillen bij het tewerkstellingspercentage in vergelijking met 

Belgen van dezelfde leeftijd en hetzelfde opleidingsniveau (hun positie verschoof zich van de 00-as). 

Maar vooral de jeugd met lage opleidingsniveaus werd hard geraakt. In deze subgroep verslechterde 

het tewerkstellingspercentage met bijna 30 procentpunten. 

 

De hoge werkloosheidniveaus van onderdanen van derde landen in het algemeen (en daarnaast de 

hoge inactiviteitniveaus van vrouwelijke onderdanen van derde landen) is nog meer opvallend 

wanneer we een blik werpen op de leeftijdsverdeling voor de verschillende bevolkingsgroepen.  

Afbeelding 6 toont de verhouding van de bevolking jonger dan 15, tussen 15 en 65 en 65 jaar of 

ouder. De afbeelding verduidelijkt dat er een hoger aandeel van Belgen is die ouder zijn dan 65 jaar 

in vergelijking met onderdanen van derde landen. Een veel kleiner aandeel van EU12 immigranten en  

OESO onderdanen van derde landen zijn ouder dan 65.  Bijgevolg hebben onderdanen van derde 

landen en EU12 immigranten in België een groter aandeel van hun bevolkingsgroep op 

beroepsleeftijd. 

 

Afbeelding 6: Leeftijdsverdeling, per nationaliteit 

 
Bron: Labour Force Survey 
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7.1.2. Opname van sociale zekerheidsuitkeringen onder onderdanen van 

derde landen (per type van betaling per nationale groep, leeftijd, geslacht) 

 

Het opnemen van sociale zekerheidsuitkeringen verschilt tussen Belgen en onderdanen van derde 

landen. In de volgende afbeeldingen tonen we SILC gegevens voor de onderzoeksperiode 2005-2011. 

In het SILC onderzoek weerspiegelen inkomensvariabelen de positie van de ondervraagde personen 

in het hele jaar voor het  onderzoek. Zo tonen de data in Afbeelding 7 tot Afbeelding 11 de relevante 

inkomenspositie of opname van sociale zekerheidsuitkeringen voor de inkomstenjaren 2004 – 2010. 

We presenteren bevindingen voor inkomsten uit werk, werkloosheidsuitkeringen en kinder- en 

gezinsbijslagen voor Belgen, EU27 immigranten en onderdanen van derde landen. Voor deze 

analyses  bakenen we de bevolking met beroepsleeftijd af als alle individuen tussen 20 en 59 jaar oud  

met uitsluiting van voltijdse studenten. In  Afbeelding 8 en Afbeelding 10 kijken we ook naar de 

opname van pensioenen in de referentiegroep van de bevolking van 60 jaar en ouder. Alle 

inkomstenniveaus zijn gemiddelde, netto, jaarlijkse inkomsten op individueel niveau. We tonen reële 

nominale inkomsten, zonder correcties voor koopkracht tijdens de referentieperiode. 

 

Inkomsten uit tewerkstelling en werkloosheid (uitkeringen) 

 

De linker grafiek in Afbeelding 7 toont de verhouding van volwassenen (per nationaliteit en land van 

geboorte) die aangeven dat ze een (positief) inkomen uit tewerkstelling gekregen hebben. Deze 

grafiek is feitelijk een aanvulling van Afbeelding 2, maar in plaats van een ILO concept van 

tewerkstelling te gebruiken (in LFS) definiëren we tewerkstelling hier als ‘een inkomen verdienen uit 

werk’ (SILC). Het wordt duidelijk dat onderdanen van derde landen veel minder vaak een inkomen uit 

arbeid verdienen dan  Belgen en EU27 immigranten.  In 2010 behaalden slechts 38% van niet EU27 

onderdanen in België een inkomen uit werk (ongeacht het geslacht). Het verwerven van de Belgische 

nationaliteit heeft echter een positieve invloed op de kansen van onderdanen van derde landen om 

een inkomen uit werk te verdienen, met ongeveer een toename van 10 procentpunten. Het aandeel 

van Belgen die aangeven dat ze een inkomen uit werk hebben is echter veel hoger: rond 75% in 2010. 

 

Omgekeerd is het aandeel van onderdanen van derde landen met een inkomen uit werkloosheid is 

veel hoger dan dat van Belgen (zoals getoond in de rechter grafiek van Afbeelding 7). Hoewel het 

aandeel van onderdanen van derde landen die een inkomen uit werkloosheid halen geleidelijk afnam 

tussen 2005 en 2009, nam het aandeel scherp toe vanaf 2009, wat wijst op de grotere kwetsbaarheid 

voor economische cycli. Dit is zowel het geval voor onderdanen van derde landen die Belg geworden 

zijn als voor onderdanen van derde landen die hun nationaliteit behouden hebben, zij het dat 

onderdanen van derde landen die Belg geworden zijn een hoger aandeel van de inkomens uit 

werkloosheid hebben. Voor onderdanen van derde landen die hun nationaliteit behouden hebben, 

ligt het aandeel voor mensen met een inkomen uit werkloosheid juist onder 15% in 2011. Het 

verschil in de opname van werkloosheidsuitkeringen tussen onderdanen van derde landen met en 

zonder de Belgische nationaliteit is aanzienlijk en neemt nog toe. Dit kan verschillen in de 

geschiedenis van de arbeidsmarkt tussen beide groepen weerspiegelen.   
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Afbeelding 7: Verhouding van de bevolking (van 20 – 59 jaar, uitzondering gemaakt voor voltijdse studenten) die inkomsten hebben uit tewerkstelling (linker 

grafiek) of die inkomsten ontvangen uit werkloosheidsteun (rechter grafiek), per nationaliteit en geboorteland, 2005 – 2011, België. 

 
Bron: SILC 
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Het opnemen van pensioen 

 

De verhoudingen van de opname per nationaliteit en land van geboorte zijn volledig tegengesteld 

wanneer we ons op de bejaarde bevolking focussen (> 59 jaar oud).  Een groot aandeel Belgische 

bejaarden, beginnend bij 60 jaar, krijgen inkomen uit rustpensioen: ongeveer 75% van hen in 2011. 

Hiermee in contrast ligt het aandeel van onderdanen van derde landen die een inkomen uit pensioen 

krijgen ligt rond 12%; en is in de laatste jaren scherp gedaald (terwijl het aandeel van Belgen voor 

pensioenen slechts zeer licht gedaald is). Voor oudere onderdanen van derde landen die Belg 

geworden zijn ligt het aandeel van mensen die een pensioen krijgen veel hoger, ongeveer 43%. 

 

Afbeelding 8: Verhouding van de bevolking (ouder dan 59 jaar) die inkomsten uit pensioenen krijgen, 

per nationaliteit en land van geboorte, 2005 – 2011, België. 

 
Bron: SILC 

 

Inkomensniveaus 

 

Nu dat we weten dat onderdanen van derde landen oververtegenwoordigd zijn in werkloosheid en 

scherp ondervertegenwoordigd in inkomsten uit werk en rustpensioenen, gaan we nu naar  

inkomensniveaus. Voor de inkomensbronnen die we net hebben aangehaald (werk, werkloosheid, 

pensioenen) controleren we de verschillen in inkomensniveaus voor Belgen en onderdanen van 

derde landen die aangegeven hebben dat ze deze respectieve inkomens verdienen. 

De niveaus van (jaarlijkse, netto, gemiddelde) inkomens uit werk zijn verschillend voor Belgen en 

onderdanen van derde landen in de periode 2005 - 2011.  Waar Belgen een netto inkomen van 

ongeveer 17.000 EUR in 2005 aangeven, nam dit toe tot 21.000 EUR in 2011.  onderdanen van derde 

landen bleven op een lager niveau van ongeveer 16.000 EUR inkomen uit tewerkstelling. Opnieuw 

zijn inkomens uit tewerkstelling kleiner voor onderdanen van derde landen zonder Belgische 
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verkregen hebben. De afbeeldingen maken duidelijk dat onderdanen van derde landen 

ondervertegenwoordigd zijn in tewerkstelling (zie Afbeelding 2 en Afbeelding 7), maar ook aanzienlijk 

minder verdienen dan Belgen wanneer ze werk hebben. Aangezien werkloosheidsuitkeringen een 

percentage van een inkomen is, is het logisch dat werkloosheidsuitkeringen op gelijke wijze 

verschillen voor Belgen en onderdanen van derde landen.  
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Afbeelding 9: Gemiddelde (netto) inkomen uit tewerkstelling (linker grafiek) of gemiddeld inkomen uit werkloosheidsuitkeringen (rechter grafiek), 

respectievelijk voor ILO tewerkgestelden of ILO werklozen, per nationaliteit en geboorteland  2005 – 2011, België 

 
Bron: SILC 
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Afbeelding 10: Gemiddeld (netto) inkomen uit pensioenen (linker grafiek) of gemiddeld inkomen uit kinder- & gezinsbijslagen  (rechter grafiek), 

respectievelijk voor gepensioneerde personen (59-plus) en volwassenen die in een huishouden leven met minstens een kind, per nationaliteit en 

geboorteland, 2005 – 2011, België 

 
Bron: SILC
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Inkomsten uit pensioenen verschillen eveneens tussen Belgen en onderdanen van derde landen. Een 

veel kleiner deel van onderdanen van derde landen geniet van rustpensioenen (zie Afbeelding 8). 

Maar ook het pensioenniveau van mensen die gepensioneerd zijn ligt lager (opnieuw verbonden met 

het initiële inkomen uit werk als berekeningsbasis). Terwijl het pensioen van Belgen gestegen is van 

ongeveer 12.000 EUR tot bijna 15.000 EUR,  schommelde het pensioen van onderdanen van derde 

landen tussen 8.000 EUR en 11.000 EUR voor dezelfde periode. onderdanen van derde landen die de 

Belgische nationaliteit verkregen, genieten van hogere pensioenniveaus dan hun oorspronkelijke 

landgenoten zonder Belgische nationaliteit. 

Het feit dat onderdanen van derde landen in de regel (gemiddeld) meer kinderen in hun huishouden 

hebben (vergeleken met Belgen) wordt vertaald in hogere niveaus van inkomsten uit kinder- en 

gezinsbijslagen voor deze groep (zie Afbeelding 10). Deze verschillen zijn waarschijnlijk verbonden 

met de rangorde progressiviteit in het Belgische systeem van kinderbijslag. Echter de hogere 

bedragen verkregen uit kinderbijslag zijn in absolute termen  (+/- 400 EUR) zeer laag in vergelijking 

met de lagere bedragen verkregen uit tewerkstelling (+/- 4.500 EUR), werkloosheiduitkeringen en 

pensioenen.   

 

Afbeelding 11 toont gemiddelde bedragen van belastingen en sociale bijdragen betaald door Belgen, 

EU-onderdanen en onderdanen van derde landen in België, gebaseerd op gegevens van het SILC 

onderzoek. Opnieuw zijn er verschillen op belastings-/bijdrageniveaus. Belgen geven aan 8.000 EUR 

in 2005, lichtjes oplopend tot 8.500 EUR in 2011. Belastingbetalingen van onderdanen van derde 

landen starten op een veel lager niveau, ongeveer op de helft van de Belgen (rond 4.000 EUR) en 

nemen in de loop van de tijd verder af tot juist onder 3.000 EUR.  Voor genaturaliseerde onderdanen 

van derde landen ligt de belastingbetaling ruwweg 1.000 EUR hoger gedurende dezelfde periode. 

 

Afbeelding 11: Gemiddelde (bruto) belastingen op inkomsten en sociale bijdragen, werkgerechtigde 

bevolking (20 – 59 jaar oud, uitzondering gemaakt voor voltijdse studenten), 2005 – 2011, België. 

 
Bron: SILC 
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Afbeelding 12 toont ons het aandeel van transfers (met andere woorden, alle sociale 

zekerheidsuitkeringen behalve pensioenen) in het totale inkomen van een huishouden van Belgen en 

immigranten. Op de horizontale as zetten we deze verhouding uit voor Belgen. Op de verticale as 

staat de verhouding van transfers / huishoudeninkomen voor niet in EU27 geboren volwassenen 

(ongeacht hun nationaliteit). De rode lijn geeft een gelijke verhouding van transfers in het totale 

huishoudeninkomen voor Belgen en immigranten. Hoe meer een land boven deze rode lijn ligt, des 

te hoger het aandeel van transfers in het huishoudeninkomen, vergeleken met Belgen. In 2010 

hadden Belgen ongeveer een aandeel van 13 % van transfers in hun huishoudeninkomen. Voor 

onderdanen van derde landen in België bedroeg het aandeel van transfers echter bijna 30%. Dit  

correleert met de lage tewerkstellingsniveaus van immigranten in België. Afbeelding 12 toont 

clusters van welvaartstaten. In Zuid-Europese landen (Italië, Spanje, Griekenland en Portugal) is de 

officiële herverdeling beperkt. Solidariteit is voornamelijk gebaseerd op het huishouden- en 

familieniveau. We zien dat zowel voor Belgen als voor immigranten het aandeel van transvers in hun 

totale huishoudeninkomen gelijk is aan ongeveer 5 procent. Aan de andere kan van de verdeling zien 

we Scandinavische landen (en België en Ierland), gekend voor hun hoge belastingniveaus, maar ook 

voor hun sterke beschermende welvaarstaat.  

 

Afbeelding 12: Aandeel van transfers in het totale huishoudeninkomen, Belgen versus niet in EU27 

geboren immigranten, EU15, 2008 en 2010, beroepsbevolking (uitzondering gemaakt voor 

pensioenen). 

 
Bron: SILC 
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De verhouding van transfers in een gemiddeld huishoudeninkomen ligt rond 15 procent. In deze 

landen ligt de verhouding tussen transfers/huishoudeninkomen echter veel hoger bij immigranten. 

 

Afbeelding 13 toont het gemiddelde (equivalente) huishoudeninkomen voor Belgen en voor niet in 

EU27 geboren volwassenen van de beroepsbevolking. We presenteren resultaten voor alle  EU15
44

 

landen, met een indicatie van de nationale armoededrempel (horizontale gele balk geeft het niveau 

van 60% van het gemiddelde inkomen in de respectieve landen aan). We zien opnieuw een groot 

verschil tussen Belgen en onderdanen van derde landen, met België als het derde slechtste land met 

betrekking tot het etnische verschil in huishoudeninkomen. Alleen Finland en Luxemburg hebben een 

groter inkomensverschil tussen nationale onderdanen en onderdanen van derde landen. Zeer 

alarmerend is het feit dat het gemiddelde huishoudeninkomen van onderdanen van derde landen in 

België zeer kort bij de nationale armoededrempels liggen. Nergens in de EU15 ligt het gemiddelde 

inkomen van onderdanen van derde landen zo kort bij de armoededrempel.  

 

Afbeelding 13: Gemiddeld (equivalent) huishoudeninkomen en nationale armoededrempel, op 

geboorteland, EU15 (zonder Duitsland), 2008. 

 
Bron: SILC 

 

Onderdanen van derde landen hebben veel hogere armoededrempels  

 

Het verschil tussen de Belgische armoedeniveaus van Belgen en onderdanen van derde landen is 

inderdaad enorm. Afbeelding 14 toont de armoedepercentages voor Belgen en immigranten. Wij 

                                                           
44

Duitsland is niet opgenomen in de EU15 analyse omdat in de gebruikersdatabase van SILC alleen 

het verschil tussen Belg en buitenlander voor de variabele van het land van geboorte aangegeven 
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presenteren armoederisicopercentages voor kinderen (linker grafiek) en volwassenen (rechter 

grafiek) apart. Het risico op armoede voor Belgische kinderen in België is gelijk aan 13%, terwijl dit 

risico voor in het buitenland geboren (niet-EU27) kinderen tot 57% stijgt. Meer dan de helft van de 

kinderen, onderdanen van derde landen leven in arme (of armoederisico) gezinnen! Alleen in Finland 

is dit verschil tussen Belgische kinderen en kinderen, onderdanen van derde landen hoger. Voor 

volwassenen heeft België het grootste verschil tussen Belgen en onderdanen van derde landen voor 

armoedeniveaus, onder EU15 lidstaten. Terwijl 12% van de Belgen een armoederisico hebben, is dit 

voor 37% van de onderdanen van derde landen het geval.  
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Afbeelding 14: Risico op armoede, voor kinderen (van 0 -17 jaar) (linker grafiek) en volwassenen op beroepsleeftijd (van 20 – 59 jaar, uitzondering gemaakt 

voor voltijdse studenten) (rechter grafiek), volgens geboorteland,  EU15 (behalve Duitsland), 2010. 

 
Bron: Survey on Income and Living Conditions 

0

10

20

30

40

50

60

native nonEU diff

0

10

20

30

40

50

60

native nonEU diff



 
 93 

7.1.3. Kosten voor België voor het verstrekken van de sociale 

zekerheidsuitkeringen  aan onderdanen van derde landen 

 

Op basis van de gegevens van het SILC onderzoek kunnen we het aandeel van elke 

bevolkingsgroep in werkgerechtigde leeftijd van de bevolking berekenen en vergelijken met hun 

deel in de (gewogen) totale aangegeven netto (en bruto) inkomsten uit werk, belastingen, 

werkloosheidsteun, pensioenen en kinderbijdrage. De tabel beneden geeft aan dat er een 

verschil is tussen het aandeel van bevolkingsgroepen in de populatie en hun aandeel in 

inkomsten en prestaties. We observeren bijvoorbeeld dat, hoewel Belgen van 82,9% van de 

bevolking uitmaakt, hun aandeel in pensioenen 94,4% bedraagt en hun bijdragen aan 

belastingen ook hoger (90%) ligt.  Terwijl onderdanen van derde landen echter 9,8% van de 

bevolking uitmaken, bedraagt hun aandeel in inkomsten uit werk slechts 4,1%, en dit is ook het 

geval voor hun aandeel in belastingen (4,5%). Het aandeel van onderdanen van derde landen in 

werkloosheidsteun ligt lichtjes hoger dan hun aandeel in de bevolking (met 10,2%). Dit geldt ook 

voor kinderbijdragen, met een aandeel van  11,3%.  Het aandeel van onderdanen van derde 

landen in pensioenen ligt echter ver onder hun aandeel in de bevolking (aandeel van 1,5% in 

pensioenen voor een aandeel van 9,8% in de bevolking). Afbeelding 15 en Afbeelding 16 geven 

een grafische presentatie van hun aandelen. 

 

Tabel 2: Verdeling van de totale massa van inkomsten, bijdragen en uitkeringen per 

geboorteland, België  

 Belgen geboren in 

EU27  

Niet in EU27 

geboren 

werkgerechtigde bevolking 82.9% 7.2% 9.8% 

    

(netto) inkomsten uit werk  84.3% 11.5% 4.1% 

(bruto) bijdragen door belastingen 90.0% 5.5% 4.5% 

    

(netto) inkomsten uit werkloosheidgeld 82.5% 7.4% 10.2% 

(netto) inkomsten uit pensioenen 94.4% 4.1% 1.5% 

(netto) inkomsten uit kinder- & 

gezinsbijslagen 

84.5% 4.2% 11.3% 

Bron: SILC 
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Afbeelding 15: Aandeel van de werkgerechtigde bevolking (20 – 65, exclusief voltijdse 

studenten), volgens geboorteland, België 

 

 

 
Bron: SILC 
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Afbeelding 16: Verdeling van de totale massa aan inkomsten, bijdrage en uitkeringen (in miljarden), volgens geboorteland, België. 

 

 
Bron: SILC
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7.2 Administratieve gegevens (CBSS LM & SP) 
 

Afbeeldingen en tabellen in dit deel zijn gebaseerd op administratieve gegevens van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (online beschikbaar op https://www.ksz-

bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/statistics/statistics_01/statistics_01_04.ht

ml). 

 

Het gebruik van administratieve gegevens heeft een belangrijke impact op de uitlijning van de 

relevante arbeidsmarktindicatoren, meer specifiek voor de definitie van werkloosheid. 

Zogenaamde administratieve werkloosheid wordt geteld op basis van de registratie van een 

persoon als 'niet werkzoekend' (NWJ) in de database van het arbeidsbureau. In België zijn 

arbeidsbureaus regionaal georganiseerd: VDAB in Vlaanderen, FOREM in Wallonië, ACTIRIS in 

Brussel of ADG in de Duitstalige Gemeenschap. 

 

In de database “arbeidsmarkt en sociale bescherming’ bevat de status van “actieve persoon” 

tewerkgestelde personen en werkzoekenden (of werkloze personen). 

• Tewerkgestelde personen hebben een bezoldigde baan (zowel in de privé als in de 

openbare sector), zelfstandigen, als helpers geregistreerde mensen; 

• “Werkzoekenden” bevatten werkzoekenden zonder een baan na een voltijdse baan met 

werkloosheidsuitkeringen, werkzoekenden na een vrijwillige deeltijdse baan met 

werkloosheiduitkeringen, werkzoekenden na studies met 'inschakelingsuitkeringen' of 

een tijdelijke vergoeding, en tot slot werkzoekenden met een ‘begeleidingsuitkering’. 

 

De status van “inactief” bevat mensen die  “inactief” zijn en  “andere” in de nomenclatuur van 

de socio-economische positie van de “Kruispuntbank van de Belgische Sociale Zekerheid “ 

genoemd worden”. 

• “Inactieve” personen bevatten personen met een complete loopbaan of met volledige 

'tijdkrediet', personen zonder een baan die vrijgesteld zijn van registratie als 

werkzoekenden, personen met een 'leefloon' (minimuminkomen), mensen met 

pensioen zonder een baan, mensen met voltijds brugpensioen, kinderen die van 

kinderbijslag genieten en mensen die arbeidsongeschikt zijn door een handicap. 

• De categorie “andere” bevat alle personen die geen van de hierboven vermelde socio-

economische posities bekleden (dus mensen die niet tewerkgesteld, zelfstandig, 

werkzoekend, mensen vrijgesteld van registratie als werkzoekende, mensen met 

loopbaanonderbreking of tijdkrediet, mensen die geen integratie-inkomen krijgen, op 

brugpensioen zijn of die arbeidsongeschikt zijn door een handicap). 

De volgende groepen maken deel uit van de groep “andere”:  

o Grensarbeiders 

o Mensen die in België voor een organisatie of een bedrijf werken dat geen 

bijdragen aan de Belgische sociale zekerheid betalen 

o Matrozen van de Belgische handelsvloot (die geregistreerd zijn bij het 

Welvaartsfonds voor matrozen)  

o Mensen die geregistreerd zin bij het Overzeese Sociale Zekerheidskantoor 

(mensen die hun professionele activiteit in een land hebben dat geen deel 

uitmaakt van de EER en die deelnemen aan niet verplichte sociale verzekering) 

o Internationale ambtenaren en diplomaten 
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o Ontwikkelingssamenwerkers 

o Huisvrouwen/huismannen  

o Huispersoneel dat niet ingeschreven is in de sociale zekerheid  

o Gerechtigde kinderen die niet ingeschreven zijn in het register van kinderbijslag 

of in het gezondheidszorgkantoor  

o Geschorste werkzoekenden 

o Bejaarden wiens partner een pensioen heeft 

o Mensen met onafhankelijke middelen wiens inkomen alleen bestaat uit 

inkomen dat niet geregistreerd is in de database  (bijvoorbeeld inkomsten uit 

verhuur, inkomsten uit voorraden, …)  

o Mensen die gekend zijn bij de sociale zekerheid maar niet op de laatste dag van 

het trimester 

o Mensen die alleen gekend zijn in de database via het Rijksregister van het mini-

rijksregister, maar die door een van de betrokken instellingen van de sociale 

zekerheid.  

 

Volgens schattingen van de Federale Openbare Dienst voor Tewerkstelling zijn ongeveer 17% 

van de mensen in de "andere" categorie mensen die wel werken, maar die geen band met de 

Belgische sociale zekerheid hebben en die bijgevolg niet ingeschreven zijn in de categorie 

‘tewerkgestelden’ van de database (dit heeft betrekking op mensen zoals Europese ambtenaren, 

NATO personeel, etc.) (FOD WASO & CGKR, 2013).  

Wij presenteren data van de socio-economische positie van de complete bevolking in België op 

de laatste dag van het laatste kwartaal van 2011. De leeftijd ligt tussen 25 – 64. 

7.2.1. Gestandaardiseerde tabellen voor het verzamelen van statistieken 

over aantallen van onderdanen van derde landen, tewerkgesteld, 

werkloos en inactief per nationaliteitsgroep 

 

We voegen de gestandaardiseerde tabellen toe die gebruikt worden voor het genereren van 

gedetailleerde arbeidsmarktindicatoren in het volgende deel. Wegens de verschillen met 

onderzoeksgegevens, scheen het ons belangrijk te zijn om de gestandaardiseerde tabellen in het 

zelfde deel in te voegen. Er zijn belangrijke verschillen met de onderzoeksgegevens. Eerst is de 

referentieperiode voor tewerkstelling en inkomen verschillend. Onderzoeksgegevens meten 

tewerkstelling, werkloosheid en inactiviteit tijdens de referentieweek vooraf aan het 

onderzoeksinterview. EU-SILC meet componenten van het huishoudeninkomen door relevante 

bronnen in het hele jaar voorafgaand aan het onderzoek bij elkaar te brengen. Administratieve 

gegevens meten daarentegen de positie van de sociale zekerheid op de laatste dag van het 

laatste kwartaal van 2011. Op de tweede plaats verschilt ook de manier waarop 

werkloosheid/tewerkstelling en inactiviteit gemeten worden. Onderzoeksgegevens gebruiken de 

ILO definitie. Ondervraagde personen geven zelf aan of ze gewerkt hebben of niet en of ze actief 

naar werk zoeken. Administratieve gegevens analyseren registergegevens die de positie van de 

sociale zekerheid aangeven. Men is tewerkgesteld wanneer de voornaamste bron van 

inkomsten uit inkomen uit tewerkstelling komt. Men is werkeloos wanneer men een 

werkloosheidsuitkering krijgt. Het aandeel van inactieve mensen is veel groter in administratieve 

gegevens omwille van het feit dat een grote categorie mensen die wettelijk in België verblijven 

geen deel uitmaken van het Belgische sociale zekerheidssysteem. 
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Tabel 3: Totale bevolking (van  0 - >80 jaar) op meest voorkomende socio-economische positie, per nationaliteit, 2011 
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tewerkgesteld
45

 3,369,918 71,147 75,955 8,545 36,094 16,782 2,009 5,904 35,386 17,373 11,802 3,650,915 

zelfstandige/helper 680,096 24,879 16,904 3,426 20,672 2,752 647 806 2,561 3,993 1,666 758,402 

werkzoekende
46

 337,650 12,530 17,239 773 2,015 4,470 118 530 10,162 1,755 3,091 390,333 

kinderen met recht op kinderbijslag 2,402,585 39,887 22,094 4,080 23,353 17,217 852 2,798 26,079 11,949 13,013 2,563,907 

gepensioneerden
47

 1,897,124 25,567 49,188 2,110 854 3,596 421 117 5,284 381 3,076 1,987,718 

vrijgestelde werkzoekenden 108,885 3,294 4,584 264 204 645 39 75 1,167 238 466 119,861 

mensen met een 

arbeidsinvaliditeit
48

 

244,792 5,756 11,740 315 844 1,811 43 130 3,251 342 970 269,994 

loopbaanonderbreking 15,519 397 285 62 295 56 12 37 140 47 91 16,941 

sociale bijstand
49

 57,920 2,458 2,324 141 3,235 8,911 40 796 19,093 9,675 4,115 108,708 

andere 743,008 146,159 56,891 21,429 47,567 45,681 10,759 7,779 67,891 41,910 17,790 1,206,864 

Totaal 9,857,497 332,074 257,204 41,145 135,133 101,921 14,940 18,972 171,014 87,663 56,080 11,073,643 

Bron: CBSS   

 

                                                           
45

 Met een betaalde baan en deel uitmakend van de Belgische sociale zekerheid. 
46

Ontvangen werkloosheidsteun (na voltijdse tewerkstelling, na vrijwillige deeltijdse tewerkstelling, met ‘inschakelingsuitkeringen of  ‘begeleidingsuitkeringen’)  
47

 Ontvangen een pensioen zonder tewerkgesteld te zijn (ouderdomspensioen, bruggepensioneerd). 
48

 Arbeidsongeval, beroepsziekte, arbeidsongeschiktheid erkend door een ziekenfonds, uitkeringen voor mindervaliden. 
49

 Leefloon, financiële steun.  
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Tabel 4: Bevolking in de beroepsleeftijd (van 25 – 64 jaar) op de hoogste socio-economische positie, mannen en vrouwen, per nationaliteit, 2011 
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tewerkgesteld 3,051,631 65,341 71,803 8,137 32,484 14,719 1,909 5,518 32,430 15,490 10,693 3,310,155 

zelfstandige / helper 597,414 22,360 15,709 3,170 18,490 2,523 583 741 2,419 3,741 1,526 668,676 

op zoek naar een job 292,035 11,756 16,412 756 1,818 4,018 114 495 9,600 1,600 2,820 341,424 

kinderen met recht op kinderbijslag 11,000 96 322 10 13 17 2 0 19 3 16 11,498 

gepensioneerden 364,592 3,575 8,047 289 84 627 35 29 733 98 419 378,528 

vrijgestelde werkzoekende 100,755 3,152 4,463 260 186 603 37 70 1,110 223 434 111,293 

mensen met een arbeidsinvaliditeit 232,783 5,508 11,458 305 770 1,729 43 120 3,105 320 912 257,053 

loopbaanonderbreking 15,084 383 279 62 267 52 12 36 135 46 89 16,445 

Sociale bijstand 36,609 1,896 1,881 112 2,432 6,651 32 560 14,480 7,130 2,922 74,705 

andere 457,796 90,267 38,807 14,281 32,825 27,760 6,152 5,707 48,819 28,973 10,658 762,045 

totaal 5,159,699 204,334 169,181 27,382 89,369 58,699 8,919 13,276 112,850 57,624 30,489 5,931,822 

Bron: CBSS  
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Tabel 5: Bevolking in de beroepsleeftijd (van 25 – 64 jaar) op de hoogste socio-economische positie, mannen, per nationaliteit, 2011 
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tewerkgesteld 1,560,761 34,351 42,280 4,565 11,824 9,542 1,048 2,026 22,103 8,670 6,108 1,703,278 

zelfstandige / helper 388,969 14,453 11,907 2,203 15,309 2,050 378 528 2,020 2,605 1,092 441,514 

op zoek naar een job 138,164 5,819 9,476 409 898 2,785 56 246 7,093 1,018 1,598 167,562 

kinderen met recht op kinderbijslag 5,685 50 175 5 6 6 1 0 11 1 4 5,944 

gepensioneerden 195,690 2,241 5,425 215 25 292 20 7 170 5 239 204,329 

vrijgestelde werkzoekende 43,718 1,721 2,735 144 77 377 28 34 771 140 231 49,976 

mensen met een arbeidsinvaliditeit 102,640 2,596 6,322 156 366 1,122 24 36 2,181 191 483 116,117 

loopbaanonderbreking 2,723 60 41 17 3 1 1 3 15 2 16 2,882 

sociale bijstand 15,161 764 957 57 1,068 3,594 14 181 7,305 4,709 1,451 35,261 

andere 120,244 43,088 15,349 6,497 13,965 10,425 2,653 2,060 20,387 13,141 4,217 252,026 

totaal 2,573,755 105,143 94,667 14,268 43,541 30,194 4,223 5,121 62,056 30,482 15,439 2,978,889 

Bron: CBSS   
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Tabel 6: Bevolking in de beroepsleeftijd (van 25 – 64 jaar) op de hoogste socio-economische positie, vrouwen, per nationaliteit, 2011 
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tewerkgesteld 1,490,870 30,990 29,523 3,572 20,660 5,177 861 3,492 10,327 6,820 4,585 1,606,877 

zelfstandige / helper 208,445 7,907 3,802 967 3,181 473 205 213 399 1,136 434 227,162 

op zoek naar een job 153,871 5,937 6,936 347 920 1,233 58 249 2,507 582 1,222 173,862 

kinderen met recht op kinderbijslag 5,315 46 147 5 7 11 1 0 8 2 12 5,554 

gepensioneerden 168,902 1,334 2,622 74 59 335 15 22 563 93 180 174,199 

vrijgestelde werkzoekende 57,037 1,431 1,728 116 109 226 9 36 339 83 203 61,317 

mensen met een arbeidsinvaliditeit 130,143 2,912 5,136 149 404 607 19 84 924 129 429 140,936 

loopbaanonderbreking 12,361 323 238 45 264 51 11 33 120 44 73 13,563 

sociale bijstand 21,448 1,132 924 55 1,364 3,057 18 379 7,175 2,421 1,471 39,444 

andere 337,552 47,179 23,458 7,784 18,860 17,335 3,499 3,647 28,432 15,832 6,441 510,019 

totaal 2,585,944 99,191 74,514 13,114 45,828 28,505 4,696 8,155 50,794 27,142 15,050 2,952,933 

Bron: CBSS 
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7.2.2. Aantallen van onderdanen van derde landen die werken, werkloos  

of inactief zijn per nationaliteitengroep  

 

Afbeelding 17 (links) toont tewerkstellingspercentages voor België (2011) naar geslacht
50

. We 

observeren een grote variatie in tewerkstellingspercentages per nationaliteit. Mensen van 

‘andere Europa’ (met inbegrip van Turkije) en Afrika hebben de laagste 

tewerkstellingspercentages. Opvallend is het feit dat deze afbeelding ook lage 

tewerkstellingspercentages voor Noord-Amerikanen en Aziaten vertoont. Dit is te wijten aan de 

definitie van tewerkstelling die in administratieve data gebruikt wordt. Vele Noord-Amerikanen 

en Aziaten werken in België als gedetacheerde werknemers en maken geen deel uit van het 

Belgische sociale zekerheidssysteem. Deze trend speelt ook een rol voor onderdanen van de 

buurlanden van België. We nemen aan dat dit veel minder relevant is voor mensen uit 'andere 

Europa' en Afrika. Dit is ook minder relevant voor EU12 onderdanen, die het tweede hoogste 

aandeel van tewerkgestelden in de beroepsleeftijd vertonen. 

 

In elke nationale groep werken mannen meer dan vrouwen. Het verschil in tewerkstelling per 

geslacht is het grootste voor groepen met lage tewerkstellingspercentages ('andere Europa' en 

Afrika). Het verschil qua geslacht is zeer klein voor immigranten uit Zuid-Amerika. 

 

 Afbeelding 17 (rechts) toont tewerkstellingspercentages per leeftijd. Binnen de Belgische 

bevolking is er een zeer grote variatie in arbeidsmarktresultaten per leeftijd, met 20 

procentpunten verschil in leeftijdsgroepen. Voor andere nationale groepen zijn deze verschillen 

beperkter, vooral omdat de leeftijdsgroep van 25-49 lage tewerkstellingspercentages heeft.  

 

Afbeelding 18 toont de werkloosheid (links) en inactiviteit (rechts) niveaus van verschillende 

nationale groepen in België per geslacht. Let op de relatief grote opname van 

werkloosheidsuitkeringen voor 'andere Europa', Afrika en Zuid-Europa. EU12 onderdanen 

hebben een relatief laag werkloosheidsniveau. Er zijn aanzienlijke verschillen qua geslacht in de 

nationale groepen Afrika en 'andere Europa'. Het werkloosheidsniveau van vrouwen is groter 

dan dat van mannen. In de meeste andere nationale groepen hebben mannen hogere 

werkloosheidsniveaus als vrouwen. Afbeelding 18 (rechts) toont hoge inactiviteitspercentages 

voor alle nationale groepen. Inactiviteit is het aandeel van de totale bevolking dat geen 

bezoldigde baan of geen werkloosheidsuitkeringen heeft (op de laatste dag van 2011).  Zoals 

eerder vermeld, zijn veel mensen niet in de database van de sociale zekerheid 

vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Noord-Amerikaanse en Aziatische expats of mensen uit 'andere 

                                                           
50 Tewerkstellingspercentages worden berekend door het aantal personen(van 25 tot 64 jaar) in betaalde 

tewerkstelling door de totale bevolking van dezelfde leeftijdsgroep te delen (werknemers + 

zelfstandigen / totale bevolking). Het werkloosheidspercentage is het aantal mensen die zonder werk 

zijn als een percentage van de beroepsbevolking  (werkzoekende / tewerkgestelde + zelfstandige + 

werkzoekende).  Het activiteitspercentage is het percentage van de bevolking, zowel tewerkgesteld 

als werkloos, dat de mankracht voor de arbeidsmarkt levert ongeacht hun huidige werkstatus. Het 

inactiviteitspercentage is de verhouding van de bevolking die niet in de beroepsbevolking opgenomen 

is (inactieve individuen / totaal bevolking op beroepsleeftijd). Wanneer het inactiviteitspercentage en 

het activiteitspercentage bij elkaar opgeteld worden (participatiepercentage van de 

beroepsbevolking) komt men aan 100 procent.  
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Europa' en Afrika (waarschijnlijk huisvrouwen die geen recht hebben op sociale bijstand). 

Opnieuw zien we sterke genderverschillen, vrouwen presenteren zich minder op de 

arbeidsmarkt. 
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Afbeelding 17: Tewerkstellingspercentage van de bevolking tussen 25-64, per nationaliteit, per geslacht (linker grafiek) en per leeftijd (rechter 

grafiek), 2011, België 

 
 

Bron: CBSS 
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Afbeelding 18: Werkloosheidspercentage (linker grafiek) en inactiviteitspercentage (rechter grafiek) bij de bevolking tussen 25-64 jaar, per 

nationaliteit, man en vrouw, 2011 België 

 
Bron: CBSS 
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Afbeelding 19: Leeftijdsverdeling, per nationaliteit, 2011 

 
Bron: CBSS 

 

Afbeelding 19 presenteert de leeftijdsverdeling in België per nationale groep. We merken sterke 

leeftijdsverschillen tussen hen. Er is duidelijk een oudere leeftijdsstructuur voor Zuid-Europese 

immigranten (werkimmigranten uit de jaren 60). De leeftijdsgroep van 25-49 jaar is aanzienlijk 

voor EU12, maar ook voor Zuid-Amerika, ‘andere Europa’ en Afrika. Alle niet-EU15 immigranten 

hebben minder individuen jonger dan 65. 

7.2.3. Opname van sociale zekerheidsuitkeringen door onderdanen van 

derde landen (per types van betaling per nationale groep, leeftijd, geslacht)  

 

Afbeelding 20 toont de verhouding van de actieve bevolking die werkloosheidsteun ontvangt 

(links) en sociale bijstand (rechts). We noteren hier een aanzienlijk hoger aandeel onder 

Afrikanen, ‘Andere Europeanen' en Zuid-Europeanen. Voor sociale bijstand  staan  ‘andere 

Europa’, Afrika en Azië op de eerste plaats. Afbeelding 21 toont een grafische vergelijking van 

het aandeel van de nationale groepen in de totale bevolking met het aandeel van de nationale 

groepen in het opnemen van sociale bijstand. De oververtegenwoordiging van Afrikanen, 

Aziaten en  ‘andere Europeanen’ in het programma van de sociale bijstand is opvallend. 

Bijvoorbeeld, hoewel Afrikanen slechts 1.9% van de totale bevolking (op nationaliteit) uitmaken, 

ontvangen ze 19% van alle sociale bijstand. 
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Tot slot toont Afbeelding 22 de bevolking ingedeeld in nationale groepen dat een pensioen 

ontvangt (linker grafiek) of dat geen deel uitmaakt van de Belgische sociale zekerheid ( rechter 

grafiek) voor 2011. Voor pensioenen hebben Belgen en Zuid-Europeanen een hoog aandelen 

van gepensioneerden die een rustpensioen ontvangen. Dat is veel minder het geval voor andere 

nationale groepen.  Afbeelding 22 (rechts) geeft het aandeel in elke nationale groep van mensen 

aan die geen enkele binding hebben met de Belgische sociale zekerheid. Dit cijfer maakt 

duidelijk dat een groot aantal immigranten helemaal geen binding heeft met de Belgische 

sociale zekerheid. 
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Afbeelding 20: Verhouding van de bevolking die een werkloosheidsuitkering ontvangt (linker grafiek) of sociale bijstand (rechter grafiek), per 

nationaliteit, 2011 
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Afbeelding 21. Verdeling van alle volwassenen (25 – 64) (grafiek links) en alle volwassenen die een minimum inkomen ontvangen (tabel rechts), 

per nationaliteit, 2011 

 
Bron: CBSS 
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Afbeelding 22: Verhouding van de bevolking dat een pensioen krijgt (grafiek links) of dat geen deel uitmaakt van de Belgische sociale zekerheid 

(tabel rechts), per nationaliteit, 2011. 
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8. Voornaamste bevindingen 
 

• Het Belgische sociale zekerheidssysteem is de combinatie van een voornamelijk 

bijdragesysteem van op werk gebaseerde sociale verzekering en een niet-bijdrage 

systeem van sociale hulp. Dezen twee traditionele pijlers van sociale   zekerheid worden 

meer en meer aangevuld door sociale uitgaven op diensten zoals kinder- en 

bejaardenverzorging en op andere 'nieuwe' risico's (actief arbeidsmarktbeleid, 

ouderschapsverlof)  

 

• Het Belgische sociale zekerheidssysteem is inclusief.  Voor sociale verzekering 

programma’s (pensioenen, werkloosheid, gezondheidszorg, etc.) is de algemene regel 

dat iedereen die wettelijk in België werkt en verblijft recht heeft op sociale 

zekerheidsuitkeringen in België (en verplicht bijdragen moet betalen) op voorwaarde 

dat ze de algemene voorwaarden vervullen zoals wachtperioden en minimum bijdragen. 

Dit betekent dat iedereen, Belgen, permanente en tijdelijke immigranten aan het 

systeem moeten deelnemen, door werk (of geassimileerde categorieën).   

 

• Er zijn zeer beperkte verschillen in de behandeling van Belgen en immigranten in de 

sociale verzekering programma’s. Het meest in het oog springend is het voorschrift dat 

onderdanen van derde landen wiens land een sociale verzekeringsovereenkomst met 

België afgesloten heeft  hun pensioenuitkeringen niet kunnen  ‘exporteren.  Zelfs indien 

ze tijdens hun hele loopbaan ze bijgedragen hebben aan het sociale zekerheidssysteem 

moeten ze in België verblijven om hun pensioen te krijgen. Het gebrek aan 

exporteerbaarheid van rustpensioenen voor onderdanen van derde landen die geen 

overeenkomst hebben is ouderwets in de meer en meer mobiele wereld. Mensen die 

bijgedragen hebben aan het sociale zekerheidssysteem en die pensioenrechten 

opgebouwd hebben in verhouding tot hun bijdragen mogen niet beperkt worden om na 

hun pensioen in België te wonen, enkel en alleen op basis van hun nationaliteit.  Om 

zeker te zijn maakt de Belgische wet geen onderscheid tussen Belgen en immigranten 

wanneer het op de exporteerbaarheid van andere prestaties aankomt. Zo kunnen 

uitkeringen voor arbeidsongevallen door immigranten geëxporteerd worden, zelfs 

zonder overeenkomst. Werkloosheidsuitkeringen kunnen dan weer niet geëxporteerd 

worden (noch voor immigranten noch voor Belgen). Een ander klein verschil tussen 

immigranten en Belgen ligt in het werkloosheid subprogramma 

‘inschakelingsuitkeringen’ voor werkloze jongeren. Alleen jongeren die zich kunnen 

beroepen op een bilaterale of multilaterale overeenkomst hebben recht op deze 

uitkeringen (in de praktijk geldt dit voor de meeste jongeren dankzij de 

overeenkomsten). 

  

• Wanneer het op sociale hulp of gewaarborgd minimuminkomen aankomt worden alle 

wettelijk verblijvende immigranten door het residuele sociale hulpprogramma gedekt 

maar, afhankelijk van hun status, zullen ze uitgesloten worden van sommige specifieke 

subprogramma’s. In het begin waren de criteria voor deze programma’s tamelijk 

restrictief en niet open voor onderdanen van derde landen. In de loop van de tijd 

werden de criteria geopend voor bepaalde geprivilegieerde groepen van immigranten, 

zoals EU-onderdanen, onder invloed van de Europese en nationale wetgeving. Vandaag 
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worden onderdanen van derde landen tot bepaalde programma’s toegelaten, op basis 

van hun voldoende lang verblijf in het land. Achter deze inclusie van onderdanen van 

derde landen ligt de idee van een ‘band met het land’. 

 

• Het ontvangen van sociale zekerheids- en sociale hulpuitkeringen heeft geen invloed op 

de verblijfstatus van immigranten met een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. 

Voor tijdelijke immigranten zal hun verblijfstatus echter kwetsbaarder worden 

wanneer ze gebruik maken van sociale zekerheids- en sociale hulpuitkeringen. Het is 

mogelijk dat hun verblijfsvergunning niet vernieuwd wordt. 

 

• Tijdens de laatste twee decennia heeft België een sterkere link tussen sociale zekerheid 

(sociale hulp) beleid en immigratie ontwikkeld. We kunnen onderscheid maken tussen 

twee soorten beleid die de verbinding tussen immigratie en sociale zekerheid vormen. 

A) Eén type van beleid heeft te doen met een verschil in minimuminkomens (sociale 

hulp) per immigrantencategorie: In de jaren 1990 vond het eerste onderscheid plaats 

voor asielzoekers en immigranten zonder papieren waarvoor sociale hulp omgezet werd 

in materiële hulp en dringende medische zorg. Deze twee groepen werden afgesneden 

van de voornaamste sociale hulpstroom. In recente jaren vervielen de rechten van 

andere groepen, zoals EU-immigranten en bepaalde geregulariseerde immigranten, op 

sociale hulp eveneens. Op hetzelfde ogenblik, in een poging om de sociale integratie van 

reeds in België verblijvende personen (immigranten met een permanente 

verblijfsvergunning of immigranten van de tweede generatie), werden de sociale hulp 

voor deze groepen sterker.    

B) Een andere set van beleidsmaatregelen met betrekking tot sociale zekerheidsrechten 

hebben één zaak gemeen, namelijk dat ze gebaseerd zijn op een sterkere eisen voor 

deelname en integratie voor immigranten. Dit beleid neemt nieuwe vormen aan. In de 

eerste plaats werden stappen ondernomen voor immigranten die gebruik wensen te 

maken van andere verblijfsrechten. Vandaag zijn er hiervoor twee voorbeelden. Het 

recht op gezinshereniging werd afhankelijk gemaakt van voldoende inkomsten van de 

aanvrager. Bepaalde sociale zekerheidsuitkeringen, zoals minimum inkomen, worden 

niet aanvaard als inkomen. Met andere woorden, mensen die afhankelijk zijn van een 

minimum inkomen kunnen geen gezinshereniging aanvragen. In mindere mate is er 

sprake van een gelijkaardige dynamiek met betrekking tot het verwerven van de 

Belgische nationaliteit. Op de tweede plaats werden sterkere eisen voor deelname voor 

onderdanen van derde landen ingevoerd in een minimum inkomstenprogramma 

(namelijk de 'inkomensgarantie voor ouderen" in de vorm van verhoogde werkeisen om 

hierop recht te hebben. Sinds 2012 moeten bejaarde onderdanen van derde landen 

minimum 312 volledige werkdagen in België gewerkt hebben om recht te hebben op het 

programma. Op de derde plaats werden strengere eisen voor deelname voor 

onderdanen van derde landen ingevoerd in de Vlaamse burgerlijke 

integratieprogramma’s ingevoerd. Deelnemers die afhankelijk zijn van een minimum 

inkomen en die een burgerlijk integratieprogramma moeten volgen kunnen uitgesloten 

worden indien ze de eisen terzake niet vervullen. 

Deze veranderingen in sociale zekerheid en immigratiebeleid hebben geen invloed op 

het hoofddeel van de sociale zekerheidsrechten in België. Er is geen verschil qua 

immigrantencategorie in de voornaamste sociale zekerheidstakken. De welvaartstaat 

van België, gebaseerd op rechten afhankelijk van tewerkstelling en bijdragen, blijft in 

grote mate een open systeem. 
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• Ondanks het in grote mate inclusieve verhaal van  het sociale zekerheidssysteem in 

België, is er in dit land sprake van een groot contrast tussen het inclusieve karakter van 

het sociale zekerheidssysteem en de zeer slechte socio-economische situatie van 

immigranten in België. België behaalt onder de EU-lidstaten de laagste score met 

betrekking tot tewerkstellingsniveaus van onderdanen van derde landen.  onderdanen 

van derde landen in België hebben een werkloosheidspercentage van meer dan 50%.  

De plaatselijke bevolking, tussen 20 en 59 jaar oud, heeft daarentegen een 

tewerkstellingspercentage van 80 %.  Nergens in de EU is het verschil zo groot. Bijgevolg 

vertonen onderdanen van derde landen ook veel hogere werkloosheidspercentages. 

onderdanen van derde landen zijn niet alleen ondervertegenwoordigd in de 

tewerkstelling, maar verdienen ook aanzienlijk minder wanneer ze tewerkgesteld zijn. 

Deze lagere lonen (gemiddeld) hebben betrekking op tewerkstelling op het laagste 

niveau van de Belgische arbeidsmarkt (met beperkte contracten). Bijgevolg is hun 

bijdrage tot het Belgische belastingsysteem aanzienlijk lager dan bij de Belgen. 

 

We observeren ook enorme verschillen in opnamepercentages en het inkomstenniveau 

die immigranten verkrijgen uit de  bijdrageprogramma’s voor de sociale zekerheid, zoals  

werkloosheid en pensioenen. Door hun hogere werkloosheidspercentages zijn 

onderdanen van derde landen zijn oververtegenwoordigd in het 

werkloosheidsprogramma. Gemiddeld genieten ze meer frequent van 

tewerkstellingssteun dan dit het geval is bij de Belgen. Maar, omwille van hun beperkte 

geschiedenis op de arbeidsmarkt, hun frequente omschakeling tussen tewerkstelling en 

werkloosheid, een oververtegenwoordiging in de sector van het handwerk en hun lagere 

lonen, ligt het niveau van hun werkloosheidsuitkeringen veel lager dan die van de 

Belgen. Gelijktijdig is er sprake van een geaccumuleerd nadeel voor pensioenen. 

Wegens hun leeftijdsprofiel (gemiddeld jonger dan Belgen) en hun beperkte 

geschiedenis op de arbeidsmarkt, ligt zowel de gemiddelde opname als het niveau van 

hun pensioenuitkeringen veel lager dan bij de Belgen. In het niet-bijdrage systeem van 

gewaarborgde minimum inkomen zijn immigranten oververtegenwoordigd. Aangezien 

de binding van immigranten met de arbeidsmarkt zwakker is,  zijn ze kwetsbaarder en 

eindigen ze uiteindelijk in de programma's voor minimale ressources. 

Tot slot zijn de armoedeniveaus van onderdanen van derde landen veel hoger in 

België. Immigranten die als een koppel leven zien zich geconfronteerd met een risico op 

armoede van 46 procent, terwijl voor Belgen die als koppel leven dit slechts 5 procent is. 

Dit vertaalt zich in een belangrijke uitdaging voor kansen van kinderen. Het 

armoederisico voor Belgische kinderen in België bedraagt 13%, terwijl het armoederisico 

voor in het buitenland geboren (niet EU27) kinderen tot 57% stijgt. Meer dan de helft 

van TCN kinderen leven in arme gezinnen (of in gezinnen met risico op armoede)! 

 

• Het contrast tussen het sociale zekerheidssysteem en het sociale hulpsysteem in België 

en de opvallende socio-economische situatie van onderdanen van derde landen is 

enorm. België schijnt een reeks negatieve factoren/risico's te verzamelen wiens 

interactie en individuele omvang tot heden zeer slecht begrepen werd. De interactie en 

de accumulatie van deze factoren zijn in België niet voldoende bestudeerd, maar 

vereisen de dringende aandacht van beleidsmakers en onderzoekers.  
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