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1. Inleiding
Stelsels van sociale zekerheid genereren herverdelingen van inkomens tussen regionale
entiteiten. De systemen van inter-persoonlijke herverdeling geven aanleiding tot geldstromen
tussen de verschillende deelgebieden van een land in de mate dat i) sociale risico‟s ongelijk
verdeeld zijn over de regio‟s en/of ii) de capaciteit om bij te dragen aan de stelsels van sociale
zekerheid regionaal verschilt en/of iii) er verschillen zijn in de uitvoeringswijze van de
stelsels van de sociale zekerheid en/of in de inhoud van het flankerende beleid (bv.
arbeidsbemiddeling, onderwijs, etc.).
In België wordt daarbij doorgaans gekeken naar de transferten tussen de politiek relevante
deelentiteiten, Vlaanderen en Wallonië. In dit CSB-Bericht schetsen we de geografische
structuur van de inter-persoonlijke transfers door de verdeling van sociale
zekerheidsbijdragen en uitkeringen op gemeentelijk niveau in kaart te brengen.

2. Gemeentelijke spreiding van de sociale zekerheid1
De gemeentelijke spreiding van sociale risico‟s toont een patroon van clusters die soms, maar
meestal niet samenvallen met de afbakening van de deelentiteiten van het land. De territoriale
spreiding van het gebruik van sociale zekerheid zoals gemeten op het niveau van de
gemeenten, vertoont een veel gevarieerder beeld dan wat uit interregionale stromen zou
kunnen worden vermoed. Onderstaande kaarten geven deze ruimtelijk spreiding aan bijdrage
en uitkering weer. Om de gemeentelijke spreiding van sociale zekerheidsbijdragen en uitkeringen in kaart te brengen gebruiken we data uit de Datawarehouse Arbeidsmarkt en
sociale bescherming (2004). De Datawarehouse bevat de gegevens van alle personen die
gekend zijn bij één of meerdere van de deelnemende sociale zekerheidsinstellingen,
aangevuld met die van de gezinsleden van deze personen op 1 januari van het daaropvolgende
jaar. Voor 2004 is 97,9 % van de Belgische bevolking gekend bij de Datawarehouse2.
Om op gemeentelijk niveau een beeld te krijgen van de geografische clustering van bijdrageof uitkeringsconcentraties hanteren we voor elke gemeente België als referentie. We
gebruiken dus een standaardisatie waarbij enkel het verschil tussen de gemeentelijke
concentratie en het Belgische gemiddelde wordt weergegeven. Dit heeft als gevolg dat de
gemeentelijke waarden onderling niet vergelijkbaar zijn, maar steeds moeten worden afgezet
t.a.v. de referentiecategorie België3.
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We wensen Sarah Carpentier te bedanken voor haar uitgebreide feedback op eerdere versies van deze
paper.
Het bevolkingspercentage dat niet in de Datawarehouse werd opgenomen, bestaat voornamelijk uit
loontrekkenden die werken bij een werkgever die niet bijdrageplichtig is ten aanzien van de RSZ of
RSZPPO (o.a. seizoen- en grensarbeiders) en categorieën van niet-werkenden (zoals o.a. sommige
huismannen en -vrouwen). De lagere dekkingsgraad concentreert zich voornamelijk in Brussel en de
oostelijke grensstreek van ons land. 2004 werd als referentiejaar gekozen omdat voor dat jaar de meeste
data voorradig zijn.
De gebruikte kaarten worden, om de leesbaarheid en de consistentie zo optimaal mogelijk te houden, steeds
opgemaakt in vier klassen, opgedeeld door middel van de Natural Break-methode. Deze methode vertrekt
1

2.1. Vlaams en Randstedelijk, de draagkracht van de sociale zekerheid
Het Belgische systeem van sociale zekerheid wordt gefinancierd door een combinatie van
individuele sociale zekerheidsbijdragen, sociale zekerheidsbijdragen en alternatieve
financiering. Om deze gedifferentieerde samenstelling van de gemeentelijke
bijdragecapaciteit naar rato van het bevolkingsaantal zo goed mogelijk te benaderen,
gebruiken we het gecumuleerd resultaat van de welvaartsindex4. Deze index geeft ons zowel
een indicatie van de capaciteit aan individuele, collectieve als alternatieve bijdragen 5.
Figuur 1 toont duidelijk de ongelijke spreiding van het gemiddeld gemeentelijk inkomen. Het
gemiddelde jaarinkomen in 2004 (aanslagjaar 2005) bedraagt in België 13.222€ (een
welvaartsindex van 100). Een inwoner van het Vlaams Gewest verdient met een gemiddeld
inkomen van 14.026€ (een welvaartsindex van 106) beduidend meer dan een inwoner van het
Waals Gewest (12.357 € en een welvaartsindex van 93,45) of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (11.309 en een welvaartsindex van 85,53).
Meer in detail tonen deze gewestelijke verschillen vooral het hoger gemiddeld inkomen in de
zogenaamde suburbane gemeenten. Voor de steden Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven
strekt dit hoger gemiddeld inkomen van de randgemeentes zich uit over heel de Vlaamse ruit 6.
In Wallonië vinden we bij de centrale steden hetzelfde fenomeen. De suburbane gemeentes
kennen een hogere welvaartsindex dan het gewest en de stedelijke kernen. De draagwijdte van
dit randstedelijke voordeel lijkt in Wallonië evenwel beperkt tot de nabije randgemeentes.
Het zuiden van Luxemburg, waarvan veel inwoners in Luxemburg-stad werken, toont
eveneens een sterke concentratie aan gemiddeld hogere inkomens in Wallonië.

4
5
6

vanuit breekpunten binnen de data om de classificatie op te bouwen. Hiervoor wordt er steeds gezocht naar
een maximalisatie van het verschil tussen en de gelijkheid binnen klassen.
De welvaartindex toont de vergelijking van het gemiddeld gemeentelijk inkomen per inwoner met het
Belgisch gemiddeld inkomen per inwoner. (data: FOD economie)
Wanneer we hiervoor de bruto loonsverdeling gebruiken, komen we tot ongeveer eenzelfde patroon,
behalve in gebieden zoals Luxemburg met een hoge concentratie aan zelfstandigen.
De Vlaamse ruit wordt in dit bericht gedefinieerd vanuit een economisch-geografische realiteit. De
Vlaamse ruit wordt gevormd door het gebied tussen de steden Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven en hun
forensen. Waals Brabant hoort zo grotendeels bij de Vlaamse ruit.
2

Figuur 1. Welvaartsindex

Figuur 2. Bevolkingsdichtheid

De lager gemiddelde inkomens vinden we vooral terug in de sterk rurale gebieden (ZuidOost-België en het zuidelijk deel van West-Vlaanderen) en enkele gemeenten uit de oudindustriële Waalse as (La Louvière, Charleroi, Luik).
Interessant wordt het wanneer we zien dat de welvaartsverdeling in België gedeeltelijk
overeenkomt met het spreidingspatroon van de Belgische populatie (figuur 2).
De Vlaamse ruit kent dus niet enkel een gemiddeld hoger inkomen per inwoner, er wonen ook
meer mensen. Beide beelden geven duidelijk de centrale economische positie weer van de
Vlaamse ruit (met inbegrip van een groot deel van Waals Brabant) in de sociaalgeografische
configuratie van België en bevestigen zo de eerdere analyse dat de globale transfers van
Noord naar Zuid vandaag vooral veroorzaakt worden door verschillen in de loonmassa‟s.

2.2. Sociale risico’s, een wisselend en gevarieerd patroon
De interpersoonlijke herverdeling tussen bijvoorbeeld mensen die werken en werklozen,
jongeren en ouderen, gezonden en zieken, die de basis vormt van de sociale zekerheid is
tweeledig. Ten eerste zorgt ze voor een vervangingsinkomen bij loonverlies (werkloosheid,
pensionering, arbeidsongeschiktheid), daarnaast keert ze een aanvulling op het inkomen uit bij
het dragen van bepaalde “sociale lasten” zoals het opvoeden van kinderen. Deze
bijdragegerelateerde uitkeringen worden aangevuld met een derde pijler, nl. de sociale
bijstandsuitkeringen voor personen die onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikken.
Deze uitkering die niet gefinancierd wordt door individuele sociale zekerheidsbijdragen
behoort niet tot de eigenlijke sociale zekerheid, maar maakt wel deel uit van de totale sociale
bescherming van de Belgische bevolking. Zowel de sociale bijstandsuitkeringen als de
bijdragegerelateerde uitkeringen kennen een verdeling gebaseerd op de geografische spreiding
van sociale risico‟s. We groeperen deze sociale risico‟s op basis van een onderliggende
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demografische spreiding met centraal de leeftijdsstructuur van de gemeente en een
economische verdeling op basis van de arbeidssituatie van de gemeentelijke populatie.

2.3. Jong en oud, andere risico’s, andere plekken
Figuur 3. 65+

Figuur 4. 15-64 j

Figuur 5. -15 j

Bij het opdelen van België aan de hand van zijn leeftijdsstructuur merken we een verschil
tussen de 3 gewesten. Vlaanderen kent (voor 2004)7 een hogere gemiddelde leeftijd dan
Wallonië (respectievelijk 41 en 40 jaar); Brussel kent met 39 jaar een gemiddeld jongere
bevolking. De beperkte verschillen in gemiddelde leeftijd verhullen, wanneer we naar
veroudering8 kijken, grote verschillen in leeftijdsspreiding. Waar Vlaanderen een
verouderingsgraad kent van 105.86%, bedraagt deze in Wallonië 91,91% (2004)9. Dit verschil
is voornamelijk te wijten aan een lagere mortaliteit (een sterftecijfer10 van 9,34 in Vlaanderen
t.o.v. 10,62 in Wallonië (2004)) en een kleinere totale vruchtbaarheid 11 in Vlaanderen (1,65
t.o.v. 1,76 voor Wallonië (2004)). Deze sterkere veroudering in Vlaanderen is in grote mate
verantwoordelijk voor de grote stijging van het Vlaams persoonlijk per capita inkomen uit de
sociale zekerheid waardoor een afname van het Waalse opnamesurplus kan worden verklaard
(bijlage 1).
De analyse van de demografische structuur van België op een lager geografisch niveau toont
een meer gedetailleerde spreiding van de leeftijdsstructuur.
Zo concentreert de oudere bevolking in Vlaanderen (65+) (figuur 3) zich voornamelijk aan de
kust, in West- en Oost-Vlaanderen en in de stedelijke regio‟s. De cluster Dinant-ChimayBertrix in het zuidwesten van Wallonië kent eveneens een beduidend hogere concentratie
ouderen.

7
8
9
10
11

De cijfers van 2004 worden gebruikt om de consistentie te behouden met de andere data. De meest recente
cijfers (2008) geven een gelijkaardig beeld wat betreft bevolkingsstructuur.
(65 jaar en meer) / (0-14 jaar) * 100.
De meest recente cijfers van 2008 geven een gelijkaardige trend (respectievelijk 110,72% en 92,78%).
Het aantal overlijdens per 1000 inwoners.
Dit is voor een bepaald jaar, de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een
bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd.
4

De bevolking op arbeidsleeftijd (15-64) (figuur 4) lijkt een betere gemeentelijke spreiding te
hebben. Alleen de grensstreken van ons land en het zuiden van Luxemburg kennen een lagere
concentratie aan 15- tot 64-jarigen. Dit is o.a. te verklaren door het niet opnemen in de data
van loontrekkenden die werken bij een werkgever die niet bijdrageplichtig is ten aanzien van
de RSZ of RSZPPO (o.a. seizoen- en grensarbeiders). Verder situeren de gemeentes met een
sterke vertegenwoordiging van -15-jarigen zich voornamelijk in Wallonië en in een aantal
kleinere Vlaamse clusters (figuur 5).
Deze variatie in de gemeentelijke leeftijdsstructuur zorgt ervoor dat ook sociale
zekerheidsuitkeringen gericht op een herverdeling tussen leeftijdsgroepen of gerelateerd aan
leeftijdsspecifieke situaties gelijkaardige patronen kennen. Het rustpensioen12 (figuur 6) kent
zo een hogere concentratie in de cluster Dinant-Chimay-Bertrix, de kust, de Vlaamse
stedelijke regio‟s en de Dendervallei. De kinderbijslag13 (figuur 7) kent eveneens een patroon
dat samenvalt met de gerelateerde doelgroep. Zo kennen de gemeenten met een jongere
bevolking (het zuidoosten van Wallonië en de kempen) een hogere concentratie aan
kinderbijslag. Het brugpensioen ten slotte (figuur 8) komt niet helemaal overeen met de
patronen in de leeftijdsstructuur. De gemeentelijke concentratie aan bruggepensioneerden
toont een combinatie van enerzijds gemeenten met een oudere bevolking (o.a. de
kustgemeenten, de Vlaamse steden en de Dendervallei) en anderzijds oud-industriële
gemeenten (o.a. in de provincies Limburg, het arrondissement Turnhout en Henegouwen).
Figuur 6. Rustpensioen

12
13

Figuur 7. Kinderbijslag

Figuur 8. Brugpensioen

Het rustpensioen is berekend als een samengestelde maat van het aantal personen met rustpensioen in het
werknemers-, zelfstandigen- en ambtenarenstelsel.
De kinderbijslag is opgemaakt voor zowel kinderen die rechtgevend zijn bij RKW als kinderen die
rechtgevend zijn bij de RSVZ.
5

2.4. Werkend, niet-werkend en werkzoekend, een meervoudige situatie
Figuur 9. Werkend

Figuur 10. Niet-beroepsactief

Figuur 11. Werkzoekend

Voor de gemeentelijke spreiding van het aantal werkenden, niet-beroepsactieven en
werkzoekenden maken we gebruik van de nomenclatuurpositie. Deze nomenclatuurpositie
geeft de socio-economische situatie weer van elke persoon op de laatste dag van het kwartaal.
De nomenclatuurposities worden opgedeeld in drie grote groepen: werkend, nietberoepsactief en werkzoekend. De nomenclatuurpositie „werkend‟ bevat zowel de werkenden
in loondienst, als de zelfstandigen en alle mogelijke onderlinge combinaties. De
nomenclatuurpositie „werkzoekend‟ wordt gespecificeerd op basis van het type uitkering:
werkloosheidsuitkering, wachtuitkering of overbruggingsuitkering en begeleidingsuitkering14.
De nomenclatuurpositie „niet –beroepsactief‟ ten slotte kent een combinatie van verschillende
socio-economische posities: volledige loopbaanonderbreking, vrijstelling van inschrijving als
werkzoekende, leefloon/financiële hulp, pensioentrekkend zonder werk, volledig
bruggepensioneerd, rechtgevende kinderen voor kinderbijslag en volledig arbeidsongeschikt.
Bij cumulatie van verschillende posities wordt prioriteit gegeven aan de socio-economische
positie „werkend‟, vervolgens aan „werkzoekend‟, dan aan „ niet-beroepsactief‟.15
De concentratie werkenden (figuur 9) ligt beduidend hoger in de gemeenten behorend tot het
Vlaams Gewest. Dit wordt bevestigd door de werkloosheidscijfers van de verschillende
gewesten: een werkloosheidsgraad van 5,4% voor Vlaanderen, 12% voor Wallonië en 15,7%
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 200416. Een meer gedetailleerde analyse toont
binnen Vlaanderen een lagere concentratie werkenden in de steden, delen van Limburg en de
kuststreek. Bij deze laatste is dat omwille van de oudere bevolking. Het patroon van de
concentratie aan inwoners onder nomenclatuurpositie „niet-beroepsactief‟ (figuur 10) schetst
in grote lijnen het omgekeerde verhaal. De verscheidenheid aan oorzakelijke factoren (en
onderliggende
nomenclatuurposities)
maakt
dat
het
spreidingspatroon
van
nomenclatuurpositie „niet-beroepsactief‟ een gecumuleerd resultaat betreft van een zeer
heterogene groep mensen. Zowel sociaaleconomische risico‟s, demografische factoren als
14

15
16

In dit bericht wordt enkel de geografische spreiding weergegeven van de overkoepelende nomenclatuurpositie
„werkzoekend‟. We doen dit om het aantal weergegeven kaarten te beperken en omwille van het relatief
geringe aandeel van wachtuitkeringen binnen de populatie werkzoekenden.
Voor meer info over de opbouw: http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium
/statistics/statistics_01/statistics_01_05.html
Voor 2009 kennen we percentages van 5% voor Vlaanderen 11,2% voor Wallonië en 15,9 voor Brussel.
6

plaatselijke condities, zoals het hebben van de mogelijkheid tot het opnemen van
brugpensioen, zijn bepalend. Doordat sociaalruimtelijke structuren tijdsgebonden zijn en
inherent een vertragend effect kennen,17 kan de uiteindelijke sociaal-economische
positionering van de gemeente de uitkomst zijn van een verzameld en versterkend effect van
verschillende onderliggende factoren. De gebieden die een dergelijke grotere concentratie aan
„niet-beroepsactieve‟ bevolking kennen, zijn o.a. de Vlaamse steden, de kuststreek, de Waalse
driehoek Dinant-Chimay-Bertrix, de provincie Henegouwen en de Waalse stedelijke gordel.
Deze gebieden worden o.a. gekenmerkt door een gemiddeld hogere concentratie aan
gepensioneerden, hoge percentages van mensen in loopbaanonderbreking, enz..
De nomenclatuurpositie „werkzoekend‟ (figuur 11) ten slotte concentreert zich voornamelijk
in de Waalse gemeenten, meer bepaald in de Waalse stedelijke gordel, de provincie
Henegouwen en de sociaaleconomisch achtergestelde regio Dinant-Chimay-Bertrix.
Figuur 12. Primaire
arbeidsongeschiktheid18

Figuur 13. Invaliditeit19

Figuur 14. Beroepsziekte20

Wanneer we de nomenclatuurpositie „niet-beroepsactief‟ verder uitdiepen, zien we
verscheidene andere intraregionale patronen.
Een eerste reeks toont ons de verschillende posities van volledige arbeidsongeschiktheid
(primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en beroepsziekte). Figuur 12 en 13 tonen de
concentratie van primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit in Limburg (de as WesterloSint-Truiden) en het zuiden van West-Vlaanderen. De invaliditeit kent daarbij nog een sterke
concentratie in de oud-industriële as van Henegouwen. De beroepsziekte, weergegeven in
figuur 14, kent drie duidelijke clusters met een verhoogde concentratie: het oud-industriële
gebied van Limburg (het Kempens Bekken), de Waalse industriebekkens Henegouwen en
Luik (met een sterke concentratie aan vergane crisisindustrie van steenkoolontginning en
zware metaalnijverheid) en de Oostkantons. De Oostkantons kennen geen specifieke
17

18
19
20

Zo kan een periodiek verhoogd sociaal risico als bijvoorbeeld het failliet van bepaalde bedrijvigheid, door
de combinatie van een plaatsgebonden en langdurig effect op de sociaaleconomische status van zijn
arbeiders, een bepaalde plek voor een veel langere tijd beïnvloeden dan dat de overgangsperiode zelf duurt.
De gemeente Herstappe kent geen inwoners binnen het stelsel van arbeidsongeschiktheid en wordt
weergegeven met de waarde 0.
De data m.b.t. invaliditeit kunnen (in beperkte mate) verschillen van later verkregen cijfers van de
landsbonden
De gemeente Herstappe kent geen inwoners binnen het stelsel van beroepsziekte en wordt weergegeven
met de waarde 0.
7

economische ontwikkeling of industrieel verleden die de hoge concentratie aan
beroepsziekten zou kunnen verklaren. Een arbeidsmobiliteit naar het nabijgelegen Luik of een
administratief/politiek effect van de Duitstalige gemeenschap zouden hierbij van belang
kunnen zijn.
Een laatste positie onder de nomenclatuurpositie „niet-beroepsactief‟ is de volledige
loopbaanonderbreking of het tijdskrediet (figuur 15). Deze kent duidelijk een andere
spreiding. De volledige loopbaanonderbreking concentreert zich voornamelijk in het Vlaamse
Gewest en meer specifiek in de Vlaamse nieuw-industriële kernen zoals het gebied rond
Roeselare-Kortrijk, en de Kempische as Heist-op-den-Berg - Lommel. Daarnaast kent ook de
regio rond Luik een belangrijk hoger aandeel in de opname van voltijdse
loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De bijhorende halftijdse loopbaanonderbreking (figuur
16), hoewel niet behorende tot de nomenclatuurpositie „niet-beroepsactief‟, kent eveneens een
concentratie in Vlaanderen, maar lijkt zich daar voornamelijk te situeren in regio‟s met een
sterke welvaart en een hoge werkzaamheidsgraad. Het is duidelijk dat een hoge
werkzaamheidsgraad, de leeftijdsstructuur en een economische draagkracht de concentratie
van deze laatste maatregel beïnvloeden.

Figuur 15. Voltijdse loopbaanonderbreking of
tijdskrediet21

21

Figuur 16. Halftijdse loopbaanonderbreking

De gemeente Herstappe kent geen inwoners binnen het stelsel van volledige loopbaanonderbreking en
wordt weergegeven met de waarde 0.
8

2.5. Sociale bijstand, een derde vorm van geografische differentiatie
Figuur 18. OCMW22

Figuur 17. GIB/IBO

Ten slotte bespreken we kort twee bijstandsuitkeringen. De bijstandsuitkeringen behoren niet
tot de reguliere sociale zekerheid en zijn dus niet bijdrage gerelateerd. Ze gaan wel gepaard
met ruimtelijke concentraties aan sociale risico‟s en hebben zo invloed op sociaaleconomische transfers tussen of binnen de gewesten. We besteden er aandacht aan omdat ze
een opvallende spreidingsstructuur tonen.
Het eerste type bijstandsuitkering betreft het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (figuur
17). De spreiding ervan valt samen met (de gemeenten met) een sterke vergrijzing. De tweede
soort bijstandsuitkering betreft de OCMW-bijdrage (figuur 18). Ze kent een sterke
concentratie in de Vlaamse en de Waalse steden. Dit patroon geeft duidelijk de sociaaleconomisch achtergestelde positie van de steden weer en werkt als dusdanig complementair
aan de dynamiek van de stad als economische motor voor haar regio.

3. De onderliggende patronen
De gemeentelijke spreiding van sociale risico‟s toont ons het belang van intraregionale
verschillen en achterliggende sociaalgeografische structuren bij het in kaart brengen van
regionale transfers. De individuele herverdeling van de sociale zekerheid is gestructureerd
door vestigingspatronen maar komt niet automatisch overeen met administratieve of politieke
structuren.
Bij de gemeentelijke analyse zijn er drie geografische structuren die bepalend zijn voor de
sociaal-economische configuratie van België en de daaraan gerelateerde sociale

22

De waarde onder de noemer OCMW zijn alle inwoners die een begeleiding of uitkering ontvangen van het
OCMW. De gemeenten Bever, Nazareth en Herstappe kennen geen inwoners binnen deze positie en
worden weergegeven met de waarde 0.
9

zekerheidstransfers: de bevolkingsspreiding, de stedelijke polen en de ruimtelijke impact van
de veranderende economische transitie.

3.1. De bevolkingsspreiding (demografie en migratie)
België kent een duidelijk gediversifieerde bevolkingsstructuur; de stedelijke kernen hebben
een andere bevolkingssamenstelling dan het platteland, Vlaanderen verschilt van Wallonië, de
kust van de Kempen. Deze diverse bevolkingsstructuur lijkt zich in de toekomst nog verder te
polariseren en zo de sociale zekerheidstransfers te beïnvloeden. In de volgende sessie zullen
hierover enkele vooruitberekeningen worden getoond. De invloed van de leeftijdsstructuur op
de kostenstructuur van de sociale uitgaven is bepalend en zal zeker na 2015, wanneer de
generatie van de jaren 1960 op een leeftijd komt die gepaard gaat met hogere kosten, een sterk
effect kennen (o.a. Mérenne, Van der Haegen et al., 1998). Naast demografische evolutie
wordt de bevolkingsspreiding beïnvloed door verschillende leeftijdsspecifieke
verhuisbewegingen tussen en binnen de regio‟s (o.a. De Decker et al., 2009; Willems, 2008 en
SUM-research, 2006). Zo kent België enerzijds een verhuisbeweging van oudere mensen (60plussers, maar recent ook 41-60 jarigen) naar de kustgemeenten en anderzijds een blijvende
migratie naar de stad toe van nieuwe jonge huishoudens en van de stad weg van grotere
huishoudens, bepaald door leeftijdsgebonden woonvoorkeuren. De combinatie van
leeftijdsspecifieke verhuisbewegingen en een doorgedreven demografische evolutie zorgen
voor de bevolkingsspreiding van België en bepalen zo mee zijn sociaal-economische
configuratie, de risicospreiding voor de sociale zekerheid en de concentratie van haar
welvaartsbasis.

3.2. De Stedelijke polen en zijn forensen
De werkgelegenheid is duidelijk bepaald door een stedelijke structuur. Door een jarenlange
combinatie van transport- en huisvestingsbeleid (De Meulder, De Decker et al., 1999)
voorzien deze steden, als economische motor, een groot deel van hun omliggende gemeenten
van werkgelegenheid. Het stedelijk leefcomplex bestrijkt zo 51% van het rijk; Brussel neemt
zelf 15% voor zijn rekening (o.a. Luyten, 2007; Verhetsel et al., 2007). De forensen van
Brussel reiken zo tot over de hele Vlaamse ruit en de provincies Henegouwen en WaalsBrabant.
De centrale plaats van Brussel en zijn enorme actieradius maken deze stad tot economisch
centrum van België (Thisse en Thomas, 2010) en bepalen zo in sterke mate de sociaaleconomische configuratie van het land alsook de financieringsbasis van de sociale zekerheid.
De stadcentra zelf kennen dan weer een sociaal-economisch zwakkere populatie; ook hier
vinden er dus sociale zekerheidstransfers plaats.
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3.3. De ruimtelijke impact van de economische transitie
Een laatste onderliggende structuur is de ruimtelijke impact van de veranderende
economische transitie. De laatste decennia kennen we een overgang naar een op kennis
gerichte economie die andere vestigingspatronen met zich meebrengt en zo een veranderende
economische configuratie. Deze transitie is samen te vatten in twee overheersende ruimtelijke
dynamieken (o.a. Marissal et al., 2007, Vanhaverbeke en Cabus, 2004).
Een eerste dynamiek is de hernieuwde concentratie van economische groei in het
grootstedelijk gebied en zijn suburbane gemeenten. De sterke krimp van de industriële
werkgelegenheid in de stad wordt gecompenseerd door de sterk groeiende dienstensector,
meer specifiek de zakelijke diensten. De ruimtebehoevende sectoren o.a. de logistieke sector,
vestigen zich in de stadsrand. De sterke positie van de Vlaamse ruit als stedelijk netwerk is
hiervan een voorbeeld.
Een tweede, aan de eerste gerelateerde, dynamiek is het verschil in aanpassingsvermogen van
steden en hun regio‟s aan deze economische transformatie. Zo zien we dat Waalse steden
zoals Charleroi, Bergen en Namen de overgang van een crisiseconomie naar een
kenniseconomie veel moeilijker hebben kunnen maken. Luik is hierop eerder een
uitzondering en houdt binnen de nieuwe economische configuratie betrekkelijk goed stand.
Deze aanpassingsmoeilijkheden leiden wat betreft economische draagkracht tot een
tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië. Deze tegenstelling is echter niet volledig. Zo is
er een opkomst van o.a. een sterke kenniseconomie in Waals-Brabant en vormt er zich
herstellend economisch weefsel in de oostelijke kant van dit landsgedeelte.

4. De impact van de vergrijzing op de regionale spreiding van de sociale
uitkeringen
Wanneer we kijken naar de demografische verschillen tussen de gewesten dan zien we dat de
bevolking in het Vlaamse en Waalse Gewest snel veroudert, terwijl het vergrijzingstempo in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel langzamer is en later begint (zie figuur 19). Hoewel
de leeftijdsstructuur in Vlaanderen en Wallonië niet wezenlijk van elkaar verschilden tot
ruwweg 2000, grijpt de veroudering van de bevolking sneller plaats in Vlaanderen dan in
Wallonië. Waar in 1995 circa 15% van de Vlaamse bevolking ouder was dan 65 jaar, bedroeg
dit aandeel in 2008 reeds 18% en volgens de projecties van het Federaal Planbureau zal dit
cijfer oplopen tot 29% in 2050. In Wallonië daarentegen bleef het aandeel van de bevolking
ouder dan 65 jaar vrijwel constant in de periode 1995-2008 op 16% en zal de proportie
ouderen oplopen tot 25% in 2050 (FPB, 2008). Het Vlaamse Gewest is in een decennium tijd
geëvolueerd is van het gewest met het kleinste aandeel 65-plussers naar de regio met het
grootste aandeel ouderen in de totale bevolking. Daarbij rijst de vraag naar de impact van de
differentiële veroudering op de interregionale transferten.
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Figuur 19. Proportie van de bevolking van 65 jaar en ouder

Door de invloed van de vergrijzing op de werkgelegenheid en de arbeidsmarktparticipatie lijkt
een snelle veroudering in de eerste plaats een impact te hebben op de fiscale draagkracht van
een gewest. In een tweede plaats wordt de ontvangstzijde van de middelen beroerd. Het snel
stijgend aantal pensioensgerechtigden en mogelijks zorgbehoevende ouderen zullen in
Vlaanderen sneller stijgen en aldus zwaarder wegen op de sociale uitkeringszijde. Hoewel de
evolutie van inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid bepaald zal worden door vele
factoren, waarbij met name gerekend wordt op productiviteitsgroei en derhalve de
bijdragebasis, kijken we in wat volgt uitsluitend naar de evolutie van de uitkeringen van de
sociale zekerheid. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de impact van de
veranderingen in de leeftijdsstructuur. Alle overige factoren, zoals de hoogte van de
uitkeringen, het aandeel werkenden in de totale populatie, de productiviteit, enz. worden
constant gehouden op het niveau van 2008.
De projecties in deze onderzoeksnota zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van de
Statistics on Income and Living Conditions (SILC) uit 2008, met betrekking op
inkomensgegevens van 2007. De gehanteerde bevolkingsprojecties zijn van de hand van de
AD SEI in samenwerking met het Federaal Planbureau en werden gepubliceerd in mei 2008.
In deze korte onderzoeksnota werd het effect van de demografische veranderingen in de
samenstelling van de Belgische bevolking op het uitgekeerde pensioenbedrag per capita
gesimuleerd voor de volgende jaartallen, 2008, 2010, 2020, 2030, 2040, en 2060 door de
SILC-steekproef te herwegen aan de hand van de voorspelde bevolkingssamenstelling in het
jaar x. De gewichten voor de verschillende jaren werden berekend aan de hand van een
eenvoudige poststratificatietechniek waarbij men eerst zowel de steekproef als de
bevolkingsprojecties opdeelt naar een aantal karakteristieken, in dit geval leeftijd, geslacht en
regio. Hierna worden de proporties per karakteristiek in zowel de steekproef als de
bevolkingsprojecties berekend. Daarna deelt men de proporties uit de bevolkingsprojecties
door de proporties in de steekproef. Dit resulteert uiteindelijk in een wegingsfactor naar
leeftijdsklasse, geslacht en regio die gebruikt kan worden om de veranderende samenstelling
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van de bevolking te simuleren. Om de continuïteit en vergelijkbaarheid zoveel mogelijk te
garanderen werd besloten om ook gewichten voor 2008 te berekenen op basis van
bevolkingsprojecties in plaats van gebruik te maken van de bijgevoegde EU-SILC-gewichten.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we dat het aandeel 65-plussers licht toeneemt tot
een maximum van 19% van de bevolking in 2050 (tabel B1.3). Deze lichte stijging in
vergelijking met de andere gewesten is deels te verklaren door de migratiestromen in dit
gewest. Brussel is immers het een aantrekkingspool voor internationale migranten, waardoor
de bevolking op beroepsactieve leeftijd sterk stijgt. Bovendien is het zo dat de
vruchtbaarheidsgraad van migranten gemiddeld ook hoger ligt, waardoor de proportie van de
bevolking jonger dan 15 jaar aanzienlijk groeit. In het Vlaamse en Waalse Gewest wordt
verwacht dat de vergrijzing veel sterker en sneller zal plaatsvinden. Zo zal tegen 2050 de
proportie ouderen in Vlaanderen met 50% toenemen tegenover in 2008. Bovendien wordt
Vlaanderen gekenmerkt door een laag geboortecijfer waardoor er naast vergrijzing ook
ontgroening plaatsvindt, wat de snelle veroudering van de populatie in de hand werkt. In
Wallonië zullen de 65+‟ers met zo‟n 44% toenemen. Wat betreft de bevolking op
beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) zien we dat in het Vlaamse Gewest het aandeel ervan sterk
zal dalen in de toekomst. Tegen 2050 wordt er verwacht dat deze bevolkingsgroep slechts
58% van de totale populatie zal uitmaken tegenover 66% in 2008. In het Waals Gewest zien
we een gelijkaardige evolutie, maar doordat de veroudering daar later ingezet wordt, iets
trager verloopt en het vruchtbaarheidscijfer er hoger ligt dan in het Vlaamse Gewest, zal het
aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd dalen van 66% in 2008 naar 60% in 2050. Door
de veroudering zal in alle gewesten de afhankelijkheidsgraad der ouderen stijgen. In het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal deze toenemen met 18%, in het Vlaamse Gewest met
88% en in Wallonië met 64% in de periode 2008-2050. De ontgroening leidt ertoe dat het
primaire inkomen uit arbeid per inwoner, en dus ook de voornaamste bron van inkomen voor
de federale overheid via belastingen, zal slinken, tenzij de demografische trend
gecompenseerd wordt door stijgende activiteitsgraden.
Wat betreft de pensioenen stellen we vast dat in Vlaanderen het inkomen per capita sterk zal
stijgen in de komende decennia (daarbij, zoals gezegd, is geen rekening gehouden met de
evolutie van de pensioenbedragen). Reeds in 2008 waren in Vlaanderen de uitgaven voor
pensioenen hoger dan elders in het land. Wat betreft de inkomsten uit
werkloosheidsuitkeringen merken we dat de omvang van de uitkeringen in de drie gewesten
zal dalen, wat wijst op een krimpend aantal werkloosheidsuitkeringgerechtigden. Het Waalse
en Brusselse Gewest zijn in deze tak grote ontvangers van de transferten. Wat betreft de
uitkeringen voor ziekte en invaliditeit betreft stellen we vast dat het Vlaamse Gewest nu en in
de toekomst voornamelijk geld zal ontvangen via sociale transferten, terwijl voornamelijk
Brussel zal bijdragen aan de intergewestelijke overdrachten. Als laatste bekijken we dan nog
de geldstromen via de kinderbijslag. Door de snelle vergrijzing en ontgroening in Vlaanderen
merken we dat de omvang van de uitkering eerst sterk dalen om vanaf 2030 vrij stabiel te
blijven in het Vlaamse en Waalse Gewest. In Brussel daalt het absolute bedrag minder snel,
wat een rechtstreeks gevolg is van de jongere populatie in dit gewest.
Globaal – en in de veronderstelling van gelijkblijvende activiteitsgraden en individuele
uitkeringsbedragen – stijgt het gemiddeld maandelijks sociale uitkeringsbedrag in de 3
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gewesten. Het stijgingsritme is het sterkst in Vlaanderen en het laagst in Brussel. Hoewel het
Waalse uitgavensurplus bij de gegeven veronderstellingen blijft bestaan wordt het –
vergeleken met Vlaanderen – door de jaren heen kleiner: de gemiddelde meeruitgaven per
hoofd van de bevolking in Wallonië vergeleken met Vlaanderen daalt van 8% naar 5%. Zoals
gezegd lag de gemiddelde pensioenuitgave reeds in 2008 enigszins hoger in Vlaanderen dan
in Wallonië (resp. 244 en 242 euro per maand). Het verschil neemt doorheen de jaren toe, van
0,8% in 2008 naar 2,3% in 2050. Vergeleken met Wallonië, stijgen gemiddelde
pensioenuitgaven voor Vlaanderen per capita van 0,8% in 2008 naar 2,3% in 2050.
Tabel 1.

Demografische prognose van de evolutie van het gemiddeld inkomen uit sociale
zekerheid per inwoner in euro per maand, 2008-2050
Vlaanderen

Wallonië

Brussel

2008

374

406

345

2020

410

436

342

2030

441

462

359

2040

457

477

378

2050

463

487

390

2008

244

242

184

2020

280

274

179

2030

317

307

198

2040

339

327

221

2050

347

339

236

Alle uitkeringen

Pensioen

5. Besluit
De draagkracht van de sociale zekerheid ligt in het centrum van het land. De Vlaamse ruit (
met inbegrip van een groot deel van Waals Brabant ) kent niet enkel een gemiddeld hoger
inkomen per inwoner, er wonen ook meer mensen. De centrale plaats van Brussel en zijn
enorme actieradius maken deze stad tot economisch centrum van België en bepalen zo in
sterke mate de sociaal-economische configuratie van het land alsook de financieringsbasis van
de sociale zekerheid.
De ruimtelijke spreiding van de sociale uitkeringen kent soms, maar meestal niet het patroon
dat samenvalt met de grote deelentiteiten van het land. Demografische kenmerken bepalen de
spreiding van pensioenen en kinderbijslagen. De ruimtelijke impact van de post-industriële
economische transitie op de stedelijke werkgelegenheidspolen ligt aan de basis van de
14

geografie van de arbeidsongeschiktheid , de loopbaanonderbreking, de werkloosheid en de
bijstand. Het industriële verleden is dan weer zichtbaar aanwezig in de ruimtelijke spreiding
van de beroepsziekten.
Als gevolg van de differentiële veroudering ( sterker in Vlaanderen dan in Wallonië en
Brussel ) zal het Waalse opnamesurplus in de komende jaren verder afnemen. Het
stijgingsritme van de uitkeringen zal immers het sterkst zijn in Vlaanderen en het laagst in
Brussel. De gemiddelde meeruitgaven per hoofd van de bevolking in Wallonië vergeleken
met Vlaanderen daalt – ceteris paribus - van 8% nu naar 5%. De gemiddelde
pensioenuitgaven lagen reeds in 2008 enigszins hoger in Vlaanderen dan in Wallonië (resp.
244 en 242 euro per maand).
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BIJLAGE 1. Het socio-economisch en socio-demografisch profiel van de
Belgische gewesten
De ongelijke verdeling van sociale risico‟s en de differentiële capaciteit om bij te dragen aan
de stelsels van sociale zekerheid zijn het gevolg van de aanzienlijke verschillen op
sociaaleconomisch en sociaaldemografisch vlak tussen de drie Belgische gewesten. Uit tabel
B1.1 komt duidelijk naar voren dat de verschillen tussen de gewesten wat betreft de
arbeidsmarktparticipatie zeer groot zijn. Hoewel de activiteitsgraad23 in de drie landsdelen van
een vergelijkbaar niveau zijn, ligt de werkgelegenheidsgraad 24 in Vlaanderen heel wat hoger
dan in de overige gewesten (68% tegenover 55% in Brussel en 57% in Wallonië in 2007). Dit
uit zich eveneens in de werkloosheidscijfers. Waar in het Vlaamse Gewest in 2007 4% van de
bevolking werkloos was, bedroeg dit aandeel in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest 16% en in
het Waalse Gewest 10%. Dit betekent dat de bijdragecapaciteit per inwoner via belastingen en
sociale bijdragen aanzienlijk hoger ligt in het Vlaamse Gewest dan in de overige gewesten.
Dit leidt de facto naar intergewestelijke transferten (Deleeck et al., 1989). Deze transferten
ontstaan ook doordat de uitkeringsafhankelijkheid in het Waalse en Brusselse Gewest hoger
zijn. Zo bedroeg het verschil in uitkeringsafhankelijkheidgraad tussen Vlaanderen en
Wallonië uitgedrukt in procent van de totale bevolking ongeveer 6% in 2004. Gezien de
lagere werkgelegenheidsgraad lag het aandeel individuen dat een werkloosheidsuitkering
ontving in het Waalse Gewest 3% hoger dan in het Vlaamse Gewest (respectievelijk 11%
tegenover 8%) (Cantillon en De Maesschalck, 2008). De welvaartsindex25 toont ons ook dat
de gemiddelde inkomens in Vlaanderen hoger liggen dan in de andere gewesten. Bovendien
zijn de verschillen in inkomenshoogte nog toegenomen in de periode 1999-2007. Waar in
1999 per inwoner het inkomen gemiddeld 91% van het nationaal gemiddeld inkomen
bedroeg, daalde dit in 2007 tot slechts 85% van het nationaal gemiddeld inkomen. In
Vlaanderen en Wallonië bleef het gemiddeld inkomen per inwoner ten opzichte van het
nationaal gemiddeld inkomen per inwoner vrij stabiel in die periode (respectievelijk van
105% in 1999 naar 106% in 2007; en van 93% naar 94% in Wallonië).

23
24
25

Het aantal werkenden en werklozen tussen 15 en 64 jaar in verhouding tot de bevolking tussen 15 en 64
jaar.
Het aantal werkenden tussen 15 en 64 jaar in procenten van de bevolking tussen 15 en 64 jaar.
Vergelijking van het gemiddeld inkomen per inwoner van een gewest met het landelijk gemiddeld inkomen
per inwoner. De nationale welvaartindex is 100,00.
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Tabel B1.1.

Socio-economische en socio-demografisch profiel per gewest, 1999-2007
Werkgelegenheidsgraad

Activiteitsgraad

Werkloosheidsgraad

Welvaartsindex

Afhankelijkheidsgraad

Verouderingsgraad

België =
100
Brussel
1999

53,20

62,49

14,88

91,31

47,45

98,67

2000

54,88

65,24

15,88

91,03

52,90

94,09

2001

52,04

60,91

14,55

90,04

52,74

91,97

2002

54,07

64,28

15,88

89,69

52,33

89,27

2003

53,01

64,03

17,21

85,70

51,60

87,18

2004

53,41

64,19

16,80

85,70

51,23

85,80

2005

56,11

67,18

16,47

85,54

50,97

84,34

2006

53,62

65,22

17,79

84,59

50,64

82,23

2007

55,18

65,90

16,26

84,58

50,10

79,81

1999

62,87

66,11

4,90

105,48

49,30

86,84

2000

63,05

66,00

4,48

105,69

51,01

98,13

2001

63,72

66,90

4,75

106,56

51,32

99,91

2002

63,94

67,35

5,06

106,51

51,52

101,83

2003

63,86

67,76

5,77

106,56

51,70

103,78

2004

64,86

68,55

5,39

106,56

51,90

105,86

2005

64,67

68,54

5,63

106,08

52,10

107,81

2006

66,57

69,68

4,46

106,07

51,98

108,99

2007

66,83

69,54

3,90

106,06

51,63

109,61

1999

55,08

62,63

12,05

92,74

54,74

90,24

2000

56,65

62,29

9,05

92,45

54,74

90,24

2001

54,11

60,85

11,07

91,19

54,69

90,27

2002

54,54

61,93

11,93

91,41

54,50

90,63

2003

56,36

63,55

11,31

92,55

54,22

91,11

2004

55,18

62,68

11,97

92,55

53,86

91,91

2005

56,27

63,62

11,57

93,46

53,56

92,80

2006

56,65

64,16

11,71

93,79

53,07

92,96

2007

57,69

64,33

10,33

93,82

52,34

92,73

Vlaanderen

Wallonië

Bron: ADSEI, FPB, INR..
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De regionaal sociaaleconomische verschillen, zoals weergegeven in tabel B1.2, bevestigen
enerzijds deze verschillende positionering van de drie Belgische gewesten maar tonen
anderzijds ook een opmerkelijke trend aan, meer bepaald in de divergentie van het aandeel
individuen met een vervangingsinkomen.
Tabel B1.2.

Regionale socio-economische verschillen, 1985-2008
Tewerkstellingsgraad

Werkenden

Personen
met een
vervangingsinkomen

Personen met
een
vervangingsinkomen

Personen
met een
vervangingsinkomen

Personen
met een
vervangingsinkomen

Werkloosheid
+
brugpensioen

Ziekte en
invaliditeit

Pensioen

Vlaanderen
1985

.

36

19

7

2

11

2004

62

41

28

8

4

17

2008

68

42

30

8

5

18

1985

.

31

24

9

3

13

2004

55

36

30

11

4

16

2008

55

38

32

12

4

17

1985

.

.

.

.

.

.

2004

.

.

.

.

.

.

2008

46

38

30

13

4

14

Wallonië

Brussel

Bron: Cantillon en De Maesschalck (2008), eigen berekeningen.

Over de periode 1985-2008 is het verschil tussen de regio‟s aanzienlijk geslonken door de
sterke stijging van het aandeel uitkeringstrekkers in Vlaanderen. Zo nam het aandeel
pensioengerechtigden toe met maar liefst 63% in Vlaanderen, terwijl in Wallonië een toename
met 31% kon worden waargenomen. Ook het aandeel personen die aanspraak maken op een
uitkering wegens ziekte en/of invaliditeit steeg in Vlaanderen met 150%, terwijl in Wallonië
de toename beperkt bleef tot 33%. De onderliggende factor in deze snelle stijging in beide
takken van de sociale zekerheid heeft duidelijk te maken met de snellere vergrijzing in
Vlaanderen en het sterker toenemend aantal gepensioneerden, zowel in absolute als in
relatieve zin. We kunnen ons afvragen in hoeverre deze sterke vergrijzing in Vlaanderen een
impact gaat hebben op de sociale zekerheidstransfer tussen Vlaanderen en Wallonië.
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Tabel B1.3.

Verwachte demografische en socio-economische ontwikkelingen, 2008-2050
0-14 jaar, in %

15-64 jaar, in %

65+, in %

Afhankelijkheid
der ouderen

2000

18

66

17

25,53

2007

17

66

17

25,94

2010

17

66

17

26,05

2020

17

64

19

30,26

2030

17

61

23

37,25

2040

16

59

25

42,22

2050

16

58

26

43,90

2000

18

65

17

25,65

2007

19

67

15

22,24

2010

19

67

14

21,37

2020

20

66

14

21,20

2030

20

65

16

24,13

2040

19

64

18

27,87

2050

18

63

19

30,38

2000

17

66

17

25,26

2007

18

66

18

27,00

2010

16

66

18

27,57

2020

16

63

20

32,42

2030

16

60

24

40,48

2040

15

58

27

45,79

2050

15

58

27

47,38

2000

19

65

17

25,97

2007

18

66

17

25,18

2010

18

64

16

24,81

2020

18

61

19

29,49

2030

17

59

22

36,20

2040

16

59

24

41,06

2050

16

58

25

42,68

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Bron: FPB; eigen berekeningen.
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